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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΙΣΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 

Λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις στη Γαλλία, στις 29.10.20, νέες αιματηρές 
τρομοκρατικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της Βιέννης, το βράδυ της 2ας 
Νοεμβρίου 2020. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους 
και τραυμάτισαν πολλούς άλλους σε έξι τοποθεσίες στο κέντρο της 
αυστριακής πρωτεύουσας, ξεκινώντας από τον δρόμο όπου στεγάζεται η 
κεντρική συναγωγή της Βιέννης. 

Το ΚΙΣΕ απέστειλε την επομένη, στις 3.11.2020, την παρακάτω επιστολή προς 
την Πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του 
Ελληνικού Εβραϊσμού προς τον λαό της Αυστρίας για τις αποτρόπαιες 
επιθέσεις:   

 
Εξοχότατη κα Πρέσβη, 

 
O Ελληνικός Εβραϊσμός είναι σοκαρισμένος από τις αιματηρές επιθέσεις ακραίων 
Ισλαμιστών εναντίον αθώων ανθρώπων που έπληξαν χθες το βράδυ το κέντρο της 
Βιέννης και προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και πολλούς 
τραυματίες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνονται στις οικογένειες των 
τραγικών θυμάτων. Η συμπαράστασή μας απευθύνεται προς τον Αυστριακό λαό 
που τρομοκρατήθηκε από εξτρεμιστές που επιτέθηκαν εναντίον μιας συμβολικής 
περιοχής της αυστριακής πρωτεύουσας όπου εκκλησίες και συναγωγές στέκονται 
δίπλα – δίπλα, αλλά και κοντά σε μουσεία καθώς και σε πολλά πολύ-εθνικά 
εστιατόρια, μια τοποθεσία όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν τον πολιτισμό, 
ένα τόπο που αντιπροσωπεύει την πολυσυλλεκτικότητα και την αδελφοσύνη, μια 
συνοικία που αποτελεί μικρογραφία των βασικών Ευρωπαϊκών αξιών. 
Οφείλουμε όλοι να σταθούμε μαζί και ενωμένοι ενάντια στο μίσος και στον 
φανατισμό που απειλεί τον τρόπο ζωής μας και τις αρχές μας. 

 
Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλιτιέλ 
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΤΗΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΜΑΚΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΓΑΛΛΙΑ 

Με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 29ης Οκτωβρίου 2020 στη Γαλλία, 
το ΚΙΣΕ απέστειλε στις 30.10.2020 την παρακάτω επιστολή προς τον Πρόεδρο 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του 
Ελληνικού Εβραϊσμού προς τον Γαλλικό λαό για τα τραγικά θύματα των 
αποτρόπαιων εγκληματικών επιθέσεων:   

  
Εξοχότατε Πρόεδρε Μακρόν, 

  
Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να εκφράσουμε τη σθεναρή 
καταδίκη μας για τις βάρβαρες αιματηρές επιθέσεις της 29ης Οκτωβρίου 2020 στη 
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mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2887:2020-11-03-11-49-26&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2881:2020-10-30-09-09-31&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Νίκαια και το Αβινιόν. Είμαστε σοκαρισμένοι και εκφράζουμε τον αποτροπιασμό 
μας για την άγρια έξαρση μίσους και ισλαμικού φανατισμού που πλήττει τη Γαλλία, 
μια χώρα με παραδοσιακά βαθιές ρίζες στην κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα, μια 
χώρα που έχει το σύνθημα «Liberté, Equalité, Fraternité» ως το εθνικό της 
σύμβολο, μια χώρα που αντιπροσωπεύει τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. 
  
Η βία που εξαπολύεται εναντίον όλου του ελεύθερου κόσμου –είτε από Ισλαμιστές 
ριζοσπάστες, είτε από εξτρεμιστές του πολιτικού φάσματος, αλλά και από κάθε 
είδους κήρυκες του μίσους- αποτελεί χτύπημα στις θεμελιώδεις αξίες και τις αρχές 
του Δυτικού πολιτισμού. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία, 
απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του φανατισμού, 
την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και του πολιτισμού μας. 
Οι Έλληνες Εβραίοι, καθώς και ο εβραϊκός λαός γενικά που έχει θρηνήσει 
αναρίθμητα θύματα στο όνομα του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας, 
συμμερίζεται το πένθος του Γαλλικού λαού για αυτή τη νέα τραγωδία. Εκφράζουμε 
τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των 
θυμάτων. 

Παρακαλούμε δεχθείτε, κ. Πρόεδρε, την έκφραση της βαθύτατης εκτίμησής μας. 
  

Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ 

 
 

 

ΑΝΤΙΣΗΜ ΙΤΙΣ ΜΟ Σ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ 

ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Οι οπαδοί των νεοναζιστικών μορφωμάτων ξανακτυπούν και υπενθυμίζουν το 

μίσος τους εναντίον των Εβραίων. 

Νέο-ναζί βανδάλισαν τους εξωτερικούς τοίχους του Εβραϊκού νεκροταφείου στην 

Αθήνα με συνθήματα που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι Ναζί πριν από 80 χρόνια για 

να εκτοπίσουν εκατομμύρια Εβραίους από τις εστίες τους και να εξοντώσουν 

6.000.000 στους θαλάμους αερίων, ανάμεσά τους 60.000 Έλληνες Εβραίους. 

Χαιρετίζουμε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα 

Μπακογιάννη, ο οποίος ενεργοποίησε τις υπηρεσίες του Δήμου που διέγραψαν τα 

επαίσχυντα συνθήματα. 

Ο ναζισμός δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας γιατί ακριβώς προάγει τη κατάλυσή 

της και την επιβολή της ολοκληρωτικής παραβίασης κάθε ανθρωπίνου 

δικαιώματος. Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η Ελληνική πολιτεία θα λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των δραστών και την παραπομπή τους στη 

Δικαιοσύνη.  Δεν θα τους φοβηθούμε. Μηδενική ανοχή στον Ναζισμό. 

Όλοι μαζί, πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος, διωκτικές αρχές και Δικαιοσύνη, 

οφείλουμε να επαγρυπνούμε για να μην επιτρέψουμε την επανάληψη των 

εγκλημάτων του ναζισμού κατά της ανθρωπότητας. Ο αντισημιτισμός, είναι στη ρίζα 

του «απόλυτου κακού» που εκφράζει ο ναζισμός. Ξεκινάει εναντίον των Εβραίων, 

αλλά δεν σταματάει στους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός πλήττει τα θεμελιώδη 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2842:2020-10-07-06-22-23&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2842:2020-10-07-06-22-23&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
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ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία η Ευρώπη οφείλει να θωρακίσει με συγκεκριμένα 

μέτρα τόσο στο επίπεδο της Δικαιοσύνης, όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΟ 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο  
ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :  

Αντιδρώντας με αμεσότητα στη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου της Αθήνας, 
στις 6.10.2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον χώρο του νεκροταφείου από 
διακομματική κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της 
στον Ελληνικό Εβραϊσμό.  Στην Επιτροπή μετείχαν οι: Μάξιμος Χαρακόπουλος 
(ΝΔ), Σταύρος Καλαφάτης (ΝΔ), Ανδρέας Μιχαηλίδης (ΣΥΡΙΖΑ), Ιωάννης 
Σαραλιώτης (ΣΥΡΙΖΑ). 

Τον ελληνικό εβραϊσμό εκπροσώπησαν οι: Δανιήλ Μπεναρδούτ, Γενικός Ταμίας 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,   Δανιήλ Εμμανουήλ, 
Αντιπρόεδρος Ι.Κ. Αθηνών, Αννίτα Σούση, Ταμίας Ι.Κ. Αθηνών, καθώς και 
ο πρόεδρος της Θρησκευτικής Επιτροπής της Ι.Κ. Αθηνών Αλέξανδρος 
Μοντιάνο. 

Στο τέλος της συνάντησης ο Γενικός Ταμίας και μέλος του Προεδρείου του 
ΚΙΣΕ κ. Ντάννυ Μπεναρδούτ δήλωσε τα εξής: 

«Εκφράζω την ικανοποίηση του Ελληνικού Εβραϊσμού, που τούτες τις ώρες που το 
Εβραϊκό νεκροταφείο της Αθήνας έγινε στόχος μιας επίθεσης μίσους, οι εκπρόσωποι 
της Βουλής των Ελλήνων, με την παρουσία τους σήμερα εδώ εξέφρασαν με τον πιο 
εμφατικό τρόπο τον αποτροπιασμό και τη θλίψη τους για το χθεσινό βανδαλισμό. 
Αποτίοντας φόρο τιμής στάθηκαν στα μνημεία των αθώων θυμάτων των ναζιστών 
και των Ελλήνων Εβραίων στρατιωτών που έπεσαν, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
μαχόμενοι ενάντια στους εχθρούς της πατρίδας μας. Η συμπαράσταση της Πολιτείας 
και η Βουλή των Ελλήνων δίνουν ένα ηχηρό μήνυμα αντίδρασης στους 
αμετανόητους υποστηρικτές του φασισμού». 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ: Δηλώσεις καταδίκης μέσω 

ανακοινώσεων ή μέσω twitter εξέδωσαν οι: 

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, το 
κόμμα «Ελληνική Λύση». Επίσης, οι Πρεσβείες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και 
της Γερμανίας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΒΡΑΪΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ – ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ένα επαίσχυντο γκράφιτι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, την 

Παρασκευή 16.10.20,  προστέθηκε στην αλυσίδα βεβηλώσεων, απειλών και 

βανδαλισμών της περασμένης εβδομάδας: “Juden Raus” στο εβραϊκό 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2839:2020-10-06-05-47-51&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2839:2020-10-06-05-47-51&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:2020-10-20-07-24-08&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:2020-10-20-07-24-08&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2866:2020-10-20-07-24-08&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2837:2020-10-05-10-17-43&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
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νεκροταφείο της Αθήνας, “Death to Israel” στο εβραϊκό νεκροταφείο της 

Θεσσαλονίκης, τέσσερις τάφοι σπασμένοι στο εβραϊκό νεκροταφείο της 

Ρόδου, και το πιο πρόσφατο σύνθημα “With Jews you lose”  γραμμένο στην 

πρόσοψη του μνημείου που είναι αφιερωμένο στους 50.000 Θεσσαλονικείς 

Εβραίους που εξοντώθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα. 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει αυτό το νέο κύμα 

βανδαλισμών που εξαπολύουν οι οπαδοί της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού 

προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους σε μια περίοδο που η Πολιτεία, η 

κοινωνία και πρόσφατα η Ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασαν τα νεοναζιστικά 

μορφώματα ως εγκληματικές οργανώσεις. Δεν μας φοβίζουν! 

Η ανοχή στον βανδαλισμό νεκροταφείων και μνημείων είναι ανοχή στον 

βανδαλισμό  της μνήμης και του πολιτισμού, είναι ανοχή στον αντισημιτισμό. 

Καλούμε, για ακόμη μια φορά, τις διωκτικές αρχές να προβούν στη σύλληψη των 

υπευθύνων για να παραπεμφθούν επιτέλους στη Δικαιοσύνη. Ας μη δείξουμε ανοχή 

σε συμπεριφορές που επιχειρούν να επιβάλλουν τον σκοταδισμό στη χώρα μας. 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ 

ΡΟΔOY 

Στις 11.10.2020 βεβηλώθηκαν τέσσερις επιτύμβιες πλάκες στο εβραϊκό νεκροταφείο 

της Ρόδου. 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με επιστολή του στον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη κύριο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ζήτησε την άμεση σύλληψη των 

υπευθύνων του βανδαλισμού και την ενίσχυση της προστασίας των εβραϊκών 

ιδρυμάτων και μνημείων στην Ελλάδα.   

Αθήνα, 19.10.2020 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

"ΜΑΚΕΛΕΙΟ" 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αβραάμ-Μίνου Μωυσή, σχετικά με την έκδοση 
απόφασης πολιτικού δικαστηρίου σε βάρος α) της εφημερίδας «Μακελειό», 
β) του εκδότη της και γ) του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου για εξυβριστικό 
δημοσίευμα  με αντισημιτικό χαρακτήρα: 

«Σκληρός Εβραίος, επικεφαλής εταιρίας κορακιών που έχει αναλάβει την 
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων των φτωχών Ελλήνων. Πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας μας κάνει το φίλο και μας τα βουτάει από την πίσω 
πόρτα». 

Αυτά έγραφε με πηχυαίο τίτλο στον διαδικτυακό τόπο της 
εφημερίδας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» ο Στέφανος Χίος στις 10 Δεκεμβρίου 2017. Κατά της 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2837:2020-10-05-10-17-43&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2864:-oy&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2864:-oy&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2867:-----oy&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2867:-----oy&catid=54:2009-05-27-11-10-17&Itemid=30
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2863:-qq&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2863:-qq&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3534238496615288&set=a.523292777709890&type=3
https://kis.gr/files/MAKELEIO_ON_MINOS_MOISSIS_2017.jpg
https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF/%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
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εφημερίδας, του εκδότη της και του Στέφανου Χίου, ο Μίνος Μωυσής υπέβαλε 
αγωγή και μήνυση. Η αγωγή δικάστηκε 28/3/19 και 8/10/20 δημοσιεύθηκε η 
απόφαση της αστικής δίκης. Η ποινική δίκη δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. 

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 949/2020 απόφασή του, 
δέχθηκε την αγωγή και με ένα πολύ καθαρό σκεπτικό έκρινε ότι σαφώς οι 
εναγόμενοι τέλεσαν σε βάρος του Μίνου Μωυσή την αδικοπραξία της 
εξύβρισης και προσέβαλαν έτσι παράνομα την προσωπικότητά του, 
χρησιμοποιώντας μάλιστα εντελώς αναίτια και υποβολιμαία και την εβραϊκή 
του καταγωγή για να εμβαθύνουν την προσβολή τους.  

Ειδικότερα από τις πολλαπλά σημαντικές παραδοχές της απόφασης 
σταχυολογούμε τις ακόλουθες: 

1. Το Δικαστήριο καταρχήν σπεύδει και απορρίπτει το συνήθως προβαλλόμενο 
ισχυρισμό σε αντίστοιχες περιπτώσεις ως «κατ’ ουσία αβάσιμο τον ισχυρισμό των 
εναγομένων ότι το δημοσίευμα έγινε λόγω δικαιολογημένου δημοσιογραφικού 
ενδιαφέροντος που πηγάζει από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην 
πληροφόρηση και την κοινωνική αποστολή της ενημέρωσης του κοινού, την 
άσκηση κριτικής και τον έλεγχο των προσώπων που δρουν και εργάζονται 
αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης». 

2. Καταλογίζει στους κατηγορουμένους ότι «οι ενέργειές τους συνιστούν 
αξιολογικές κρίσεις και υποκειμενικές πεποιθήσεις που υπερβαίνουν το 
δεοντολογικό πλαίσιο της δημοσιογραφικής κριτικής». 

3. Δέχεται ότι το δημοσίευμα είχε «πρόθεση και σκοπό εξύβρισης του ενάγοντα 
γιατί από το δριμύ τρόπο που εκτίθενται στο σύνολό τους οι χαρακτηρισμοί αυτοί 
προκύπτει ότι σκοπός του τρίτου εναγομένου (Στέφανου Χίου) ήταν να απευθυνθεί 
μειωτικά στο πρόσωπο του ενάγοντος συνδέοντας υποβολιμαία την Εβραϊκή 
καταγωγή του με το γεγονός της ανάληψης από αυτόν μιας θέσης ευθύνης σχετικά 
με τη διαχείριση του ελληνικού χρέους και υπολαμβάνοντας περαιτέρω ότι η 
καταγωγή του αυτή σχετίζεται με την οικονομική εκμετάλλευση που – κατά την 
κρίση του συντάκτη – υφίσταται ο ελληνικός λαός». 

4. Καταλογίζει στους εναγομένους ότι χρησιμοποίησαν «οξύ και διχαστικό τρόπο 
έκφρασης με σκοπό να αμφισβητηθεί η ηθική, κοινωνική και επαγγελματική αξία 
του ενάγοντα». 

5. Καταλογίζει στους εναγομένους ότι προσχηματικά προσέφυγαν στο επίμαχο 
δημοσίευμα «για να προσβάλλουν την τιμή και υπόληψη του ενάγοντος και να 
δημιουργήσουν στο αναγνωστικό κοινό την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο άτομο, 
το οποίο διαχειρίζεται τις ληξιπρόθεσμες δανειακές οφειλές μιας μερίδας του 
Ελληνικού Λαού, είναι «σκληρός εβραίος που λόγω της καταγωγής του αυτής θα 
υπονομεύσει τα συμφέροντά της».  

6. Καταλογίζει στους εναγομένους ότι «το δημοσίευμα αφορούσε την τιμή και την 
υπόληψη του ενάγοντα και όφειλαν να αποσυνδέσουν οποιαδήποτε κριτική σχετικά 
με τη δράση της εταιρίας PQH από την Εβραϊκή καταγωγή του Προέδρου του 
Διοικητικού της Συμβουλίου». 

7. Δέχεται ότι το δημοσίευμα «συνέβαλε ηθελημένα στην αναπαραγωγή μιας 
υποβολιμαίας ρητορικής μίσους κατά των Ελλήνων Εβραίων και ότι στοιχειοθετείται 
η αξιόποινη πράξη της εξύβρισης, ότι οι ενέργειές τους ήταν παράνομες και υπαίτιες 
και ότι τέλεσαν αδικοπραξία σε βάρος του ενάγοντα» 

8. Υποχρεώνει  τους εναγομένους στην καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 2.000€ 
έκαστος για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από τις προσβολές τους. 
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9. Υποχρεώνει τέλος την εφημερίδα μέσα σε 15 ημέρες από τότε που η απόφαση 
γίνει τελεσίδικη να δημοσιεύσει περίληψη της απόφασης αυτής και καθορίζει ποινή 
200€ για κάθε μέρα καθυστέρησης. 

Η δική μας αξιολόγηση του περιεχομένου της δικαστικής απόφασης: 

Ικανοποίηση για ένα αυτονόητο μεν αποτέλεσμα πρόδηλης υπέρβασης του μέτρου 
και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας αλλά ταυτόχρονα και μια 
σημαντική  διεισδυτική κρίση του δικαστηρίου, που αποκαλύπτει την ύπουλη, 
διχαστική και καλυμμένη ρητορική μίσους με αναπαραγωγή αντισημιτικών 
στερεοτύπων πίσω από αρνητικές και ακραίες κρίσεις που δήθεν δικαιολογούνται 
και προστατεύονται από το προσχηματικά προβαλλόμενο δικαιολογημένο 
δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.   

Γενικά χρήσιμη και υποδειγματική απόφαση ως δικαστικό προηγούμενο για την 
αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων που δυστυχώς όχι σπάνια καταγράφονται 
στο δημόσιο βίο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης που απονομιμοποιεί τα νεοναζιστικά μορφώματα και 
θωρακίζει τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Η σημερινή δικαστική απόφαση έρχεται 
να επισφραγίσει μια μεγάλη αλήθεια: το πόσο επικίνδυνες είναι οι νεοναζιστικές 
οργανώσεις που λυμαίνονται τον πατριωτισμό για να διασπείρουν το μίσος και να 
επιβάλλουν τον σκοταδισμό. 

Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τις βίαιες επιθέσεις, τους ναζιστικούς 
χαιρετισμούς στη Βουλή, την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος, τη ρατσιστική βία 
και τους βανδαλισμούς εβραϊκών χώρων, οι Έλληνες Εβραίοι νιώθουμε 
ικανοποίηση που η Ελληνική Δικαιοσύνη, ύστερα από τεράστια σπουδή, έδωσε την 
απάντησή της στο ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο ενός νεοναζιστικού 
μορφώματος. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι το μόρφωμα αυτό είχε κερδίσει στο παρελθόν 
την εμπιστοσύνη χιλιάδων συμπολιτών μας και τα ηγετικά του στελέχη κατείχαν 
έδρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχοντας βιώσει τη φρίκη του Ναζισμού, με 
6.000.000 θύματα του Ολοκαυτώματος,  από την πρώτη στιγμή της εκλογής τους, 
το 2012, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος επεσήμανε δημόσια τους 
κινδύνους που εγκυμονούνται για τη Δημοκρατία και την ανάγκη καταπολέμησης 
των νεοναζιστικών μορφωμάτων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής.   

Η απονομιμοποίησή τους από την Ελληνική Δικαιοσύνη και ο ορισμός τους ως 
εγκληματικές οργανώσεις, δεν συμβολίζει τον εφησυχασμό. Αντιθέτως, ενθαρρύνει 
την καταπολέμηση του Ναζισμού ώστε να μην γεννηθεί ξανά το αυγό του φιδιού 
στην Ελλάδα. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2843:2020-10-07-07-02-37&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2843:2020-10-07-07-02-37&catid=12:2009&Itemid=41
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ 

Στις 6.10.20, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ 

Σαλτιέλ, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, κατά την οποία 

ενημερώθηκε και συζήτησε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τη διαχείριση της 

Covid-19, με έμφαση στη λειτουργία των εβραϊκών σχολείων στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 

Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος. Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ εξέφρασε την πρόθεση 

δωρεάς rapid test για διανομή σε σχολεία της χώρας. 

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τον 

βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα, τονίζοντας ότι η γνώση και η 

μόρφωση είναι το καλύτερο όπλο κατά του φανατισμού. Ο κ. Σαλτιέλ ευχαρίστησε 

τον κ. Κικίλια και επισήμανε ότι ο πόλεμος κατά του ρατσισμού πρέπει να είναι 

συνεχής. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ 

Στις 7.10.2020, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ συναντήθηκε με τον 

Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ με τον οποίο συζήτησαν θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης έγραψε: «Είμαι 

ευχαριστημένος που συναντώ τον φίλο μου Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρο του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος για να συζητήσουμε πολλά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένης και της αποτρόπαιας αντισημιτικής επίθεσης. 

Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού 

Εξωτερικών Μαϊκ Πομπέο για να ενδυναμωθεί η υποστήριξή μας στη θρησκευτική 

ελευθερία στην Ελλάδα». 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

& ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

Παναγιώτης Πικραμμένος συναντήθηκαν στις 8.10.2020, στο Μέγαρο Μαξίμου, με 

τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ και 

τον Γενικό Γραμματέα Βίκτωρα Ελιέζερ. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η 

Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή. 

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έκλεισε ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής 

της χώρας καθώς το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, αφού πρώτα έμεινε 

εκτός Βουλής με την ψήφο των πολιτών, χθες καταδικάστηκε και από το 

Δικαστήριο. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:2020-10-06-15-42-39&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:2020-10-06-15-42-39&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:2020-10-09-06-00-19&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:2020-10-09-06-00-19&catid=12:2009&Itemid=41
https://twitter.com/USAmbPyatt/status/1313809854193168385
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2849:-a-a-&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2849:-a-a-&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2849:-a-a-&catid=12:2009&Itemid=41
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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε πως το κράτος δικαίου και το πολιτικό 

σύστημα της χώρας επέδειξαν την δέουσα υπευθυνότητα, ώστε να απαλλάξουν τη 

Δημοκρατία από την απειλή ενός ολοκληρωτικού μορφώματος, όπως αυτό της 

Χρυσής Αυγής. Οι εκπρόσωποι του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 

(ΚΙΣΕ) εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χθεσινή ιστορικής σημασίας 

απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης. 

Ο Πρόεδρος του (ΚΙΣΕ) κ. Σαλτιέλ επεσήμανε τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο 

ελληνικός εβραϊσμός από το 2012, όταν εξελέγησαν στη βουλή τα στελέχη της 

Χρυσής Αυγής και μνημόνευσε ότι τόσο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης 

Σαμαράς όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι 

η ελληνική Πολιτεία δεν θα ανεχθεί την άσκηση βίας από οποιοδήποτε νεοναζιστικό 

μόρφωμα. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε η οικοδόμηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη 

Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος και ο Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης θα επιβλέπουν τις διαδικασίες ώστε να επιλυθούν όλες οι 

εκκρεμότητες που απομένουν. Συζητήθηκαν, επίσης, οι εκδηλώσεις που πρόκειται 

να διεξαχθούν στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη 

Μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος (ΙHRA) για το έτος 2021 καθώς και στο 

πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ 

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου  2020, ο Υπουργός Περιφερειακής Συνεργασίας του 

Ισραήλ κ. Οφίρ Ακούνις, συνοδευόμενος από αξιωματούχους του Υπουργείου του, 

πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. 

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ισραηλινός Υπουργός είχε συνάντηση 

γνωριμίας με την ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας 

που παρέθεσε το ΚΙΣΕ, στις 27.10.2020. Ο κ. Ακούνις εξέφρασε το ενδιαφέρον του 

για την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και για τη σημερινή δραστηριότητα του 

ΚΙΣΕ και των Κοινοτήτων. Κύριο θέμα στις συνομιλίες ήταν οι αναβαθμισμένες 

σχέσεις των δύο κρατών σε διάφορους τομείς, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία 

σε κλάδους κοινού ενδιαφέροντος. 

Στο γεύμα παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Ταμίας και ο Αναπλ. 

Γενικός Ταμίας του ΚΙΣΕ κ.κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, Δανιήλ Μπεναρδούτ και Σάκης 

Λεών, και η Γενική Γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών κα Ντέλια Αλχανάτη. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Ισραηλινός Υπουργός συναντήθηκε με τον 

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή 

Υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανάση, τη Δευτέρα 26.10.2020. Στη συνάντηση έλαβε 

μέρος και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και 

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Κώστας 

Μίχαλος. 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2876:2020-10-27-12-50-12&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2876:2020-10-27-12-50-12&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2876:2020-10-27-12-50-12&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
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TΑ ΝΕΑ ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΑΣ 

 

  

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ της ΠτΔ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΚΙΣΕ 

"Η ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης μας γεμίζει θαυμασμό και συνάμα 

κεντρίζει τη συνείδησή μας και μας καλεί σε εγρήγορση", δήλωσε η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την επίσκεψή της στο 

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στις 27.10.2020. 

"Συγκίνηση, σεβασμός, θλίψη, ίσως και κάποια ντροπή: μ' αυτά τα αισθήματα 

ακολούθησα τα ίχνη της υπερδισχιλιετούς παρουσίας των Εβραίων στη 

Θεσσαλονίκη. Μ' αυτά τα αισθήματα περιηγήθηκα στην ιστορία μιας κοινότητας 

που πλούτισε την πόλη με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό 

δαιμόνιο, τη ζωντάνια της, αλλά δοκιμάστηκε σκληρά στον εικοστό αιώνα με 

αποκορύφωμα τον σχεδόν ολοσχερή αφανισμό της στα ναζιστικά στρατόπεδα", 

τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

"Καθώς περιπλανιόμουν στις αίθουσες του Μουσείου, επανέρχονταν στο νου μου 

οι στίχοι της Ζωής Καρέλλη, της σπουδαίας Θεσσαλονικιάς ποιήτριας: «Του Ισραήλ 

η φυλή με την σιωπηλήν αντοχή/ άκαμπτη μυστική δύναμη, απαντοχή/ υπάρχει 

καρτερική και ανένδοτη». Η ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που 

ξετυλίγεται τόσο συναρπαστικά στις αίθουσες του Μουσείου, μας γεμίζει θαυμασμό, 

και συνάμα κεντρίζει τη συνείδησή μας και μας καλεί σε εγρήγορση", πρόσθεσε. 

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης  ο 

Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος τη συνόδευσε σε όλη τη 

διάρκεια της ξενάγησης. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:-a-&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:-a-&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:-a-&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
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Μετά το πέρας της επίσκεψης ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης  σε 

δηλώσεις του στον Τύπο τόνισε ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας "καταλαβαίνει 

πολύ καλά αυτό που πέρασαν οι Έλληνες Εβραίοι στην κατοχή, που εξοντώθηκαν", 

ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως την θυμάται να διαβάζει γράμματα που έγραψαν 

Εβραίες μητέρες και να διακόπτει την ομιλία της από τη συγκίνηση. "Αυτό σημαίνει 

ότι ήταν μέσα στο κλίμα αυτό που συνέβη τότε σε αυτή την οικογένεια και σε αυτό 

που θα συνέβαινε μετά", σημείωσε ο κ. Σαλτιέλ. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Για την αμέριστη στήριξη της Γερμανίας στον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή 

αντισημιτισμού διαβεβαίωσε ο Γερμανός αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος στη 

Θεσσαλονίκη, Κάρστεν Μύλλερ, τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ.   

Οι κ. Σαλτιέλ και Μύλλερ, όπως αναφέρεται σε tweet της γερμανικής 

διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, συναντήθηκαν στις 20.10.2020 με 

αφορμή τον βανδαλισμό, με το σύνθημα «With Jews you lose», του Μνημείου 

Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στις 16.10.2020.   

 

ΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ Η ΠτΔ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟ «ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΤΕ» ΤΟΥ ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συμμετείχε  

ενεργά, αν και εξ αποστάσεως, στα φετινά «55α Δημήτρια» της Θεσσαλονίκης 

διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο Μη με ξεχάσετε. Τρεις Εβραίες μητέρες 

γράφουν στους γιους τους από το γκέτο της Θεσσαλονίκης, που επιμελήθηκε ο 

ιστορικός Λέον Σαλτιέλ (εκδ. Αλεξάνδρεια, 2018).  Η θεματολογία των φετινών 

ψηφιακών Δημητρίων είχε κοινή θεματική τον όρο (και την ουσία του): «distances» 

(αποστάσεις). 

Το βιβλίο Μη με ξεχάσετε παρουσιάζει τρεις συλλογές επιστολών που έστειλαν 

τρεις Εβραίες μητέρες από το γκέτο της Θεσσαλονίκης στους γιους τους στην 

Αθήνα, μερικές εβδομάδες ή μέρες πριν την αναχώρησή τους για το 

Άουσβιτς.  Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διάβασε το προτελευταίο 

γράμμα που έστειλε, στις 8 Απριλίου του 1943, η Νεαμά Καζές στα παιδιά της, 

Μωρίς και Μπερτό, που είχαν προλάβει να διαφύγουν στην Αθήνα. Στην επιστολή 

περιγράφεται το κλίμα αβεβαιότητας, πανικού και άγχους που επικρατούσε όχι 

μόνο στην ίδια τη Νεαμά, αλλά και σε όλη την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. 

Μέσα από τα ταραγμένα λόγια των γυναικών αυτών ξεδιπλώνεται η αγωνία των 

οικογενειών που διασκορπίστηκαν, μιας κοινότητας που αποδεκατίστηκε, ενός 

ολόκληρου κόσμου που εξολοθρεύτηκε. Οι επιστολές της Νεαμά, μαζί με εκείνες 

της Ματίλντας Μπαρούχ, που συμπεριέλαβε στο βιβλίο του ο Σαλτιέλ, ανήκουν στη 

Συλλογή Ολοκαυτώματος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων ιστορικά έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, τρισδιάστατα αντικείμενα και 

συνεντεύξεις επιζώντων· μια συλλογή, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά και 

ποικιλοτρόπως στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, και κατ' 

επέκταση στην εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών. Οι επιστολές πλαισιώθηκαν 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2870:2020-10-21-05-34-47&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2870:2020-10-21-05-34-47&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2870:2020-10-21-05-34-47&catid=12:2009&Itemid=41
https://twitter.com/GermanyinGreece/status/1318533732475830273
https://twitter.com/GermanyinGreece/status/1318533732475830273
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2857:2020-10-14-09-22-50&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2857:2020-10-14-09-22-50&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2857:2020-10-14-09-22-50&catid=12:2009&Itemid=41
http://smtp4.ether-mailer5.com/click/1315958532505534899/1315958532421648385
http://smtp4.ether-mailer5.com/click/1315958532505534899/1315958532421648386
http://smtp4.ether-mailer5.com/click/1315958532505534899/1315958532421648386
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από αρχειακό υλικό, όπως η βεβαίωση του Μωρίς Καζές, γιου της Νεαμά, για τη 

συμμετοχή του στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, με 

ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1942.  

Το υλικό αυτό ευχαρίστως παραχωρήθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, για 

να συμπεριληφθεί στην έκδοση που επέλεξε να αναγνώσει η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, στη μνήμη των μελών της τοπικής κοινότητας και όλων των Ελλήνων 

Εβραίων που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ – ΙΚΘ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα ανέγερσης του Μουσείου 

Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη παρουσίασαν, στις 29.9.2020, στην 

εκπομπή «Εφαρμογή Θεσσαλονίκη», το ζωντανό ραδιοφωνικό περιοδικό 

του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 fm, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 

Ζέρβας, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ 

Σαλτιέλ και ο πρόεδρος του Ιδρύματος του Μουσείου Ολοκαυτώματος 

Γιάννης Μπουτάρης.  

Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του ΚΙΣΕ Δαυίδ 

Σαλτιέλ επεσήμανε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Είχαμε ένα θέμα με το 

οικόπεδο, διότι η ΓΑΙΟΣΕ είχε ένα θέμα με το οικόπεδο που νοικιάσαμε. Ένα 

κομμάτι ανήκε στον Δήμο και ως εκ τούτου έπρεπε να  γίνει ανταλλαγή οικοπέδων. 

Το ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Πικραμένος. Τα χρήματα 

υπάρχουν, εκτός και αν μας πουν ότι δεν υπάρχουν. Τα χρήματα θα 

χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ανέγερση. Μόλις βγει η άδεια 

ξεκινάει το έργο. Θέλουμε μερικούς μήνες για να τελειώσουν τα διαδικαστικά. 

Πιστεύω θα είναι έτοιμο πριν το 2025».  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠΕΞ ΜΑΪΚ ΠΟΜΠΕΟ ΣΤΟ 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στις 28.9.2020, ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ. Μάϊκ Πομπέο, στο πλαίσιο της επίσημης 

επίσκεψής του στην Ελλάδα, επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

ξεναγήθηκε στα εκθέματα και απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος. 

Τον Αμερικανό ΥΠ.ΕΞ. υποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 

Δαυίδ Σαλτιέλ. 

29.9.2020, Δήλωση Προέδρου ΚΙΣΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού 

ΥΠΕΞ: “Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Ελληνικό Εβραϊσμό που ο Υπουργός 

Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάϊκ Πομπέο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην 

Ελλάδα, και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σούζαν, απέτισε φόρο τιμής στα 

θύματα του Ολοκαυτώματος την ιερή Ημέρα του Γιομ Κιπούρ, κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του στο Μουσείο Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. 

Το ενδιαφέρον του Μάϊκ Πομπέο για την ελληνική εβραϊκή παράδοση και πιο 

συγκεκριμένα για την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, που απώλεσε το 96% 

του εβραϊκού πληθυσμού της, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:2020-09-30-05-11-18&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:2020-09-30-05-11-18&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:2020-09-30-05-11-18&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2829:2020-09-30-05-11-18&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:2020-09-29-10-02-22&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:2020-09-29-10-02-22&catid=12:2009&Itemid=41
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Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή του για την υλοποίηση του Μουσείου 

Ολοκαυτώματος Ελλάδος, καθώς και για το ενθαρρυντικό μήνυμά του  για την 

ταχεία ολοκλήρωση του έργου αυτού”. 

28.9.2020, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

πραγματοποίησε στις 28.9.2020 ο Αμερικανός ΥΠΕΞ  Μάικ Πομπέο, 

συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Σούζαν, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

Τζέφρι Πάιατ, τη γενική πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμπεθ Λη και μέλη 

της συνοδείας του. Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε δεκτός από τον 

πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαυίδ Σαλτιέλ και από στελέχη της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και 

ξεναγήθηκε από τον έφορο του μουσείου, Ευάγγελο Χεκίμογλου στο ισόγειο. Κατά 

την ξενάγησή του, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είδε φωτοαπεικονίσεις από το παλιό εβραϊκό 

νεκροταφείο και από τις παλιές συναγωγές, φωτογραφίες από παιδιά που έχασαν 

τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα, καθώς και μια ψηφιακή εφαρμογή για την εξεύρεση 

από τα αρχεία Θεσσαλονικιών Εβραίων μαθητών της περιόδου 1938-1943, η οποία 

είχε αποκτηθεί με τη συνδρομή του προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, μαζί με τη σύζυγό του, πέρασαν 

στην αίθουσα μνήμης του Ολοκαυτώματος και στάθηκαν απέναντι από τον 

μαρμάρινο τοίχο που αναγράφονται τα ονόματα των μελών της Εβραϊκής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα, καθώς και 

δίπλα από τα έξι αναμμένα κεριά που συμβολίζουν τα έξι εκατομμύρια Εβραίους 

νεκρούς του Ολοκαυτώματος. Κατά την παραμονή τους στην αίθουσα, τήρησαν 

ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ παρέμεινε 

για περίπου είκοσι λεπτά και αποχώρησε λίγο πριν από τις τέσσερεις το απόγευμα. 

Στην υποδοχή του κ. Πομπέο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, 

ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπρόεδρος 

της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Λάρι Σεφιχά, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του 

μουσείου Νίνο Σαλτιέλ και ο διευθυντής της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Βίκτωρας Ναρ». 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  

ΓΕΝΝΗΣΗ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση του ΙΩΣΗΦ, γιου του Αλμπέρτου 

Μπουένο και της Εσθήρ Μπατ Αβραάμ Αβίνου.  

 

ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ:  

- Γιουδά (Τζούντη) Ιακώβ Λεβή, ετών 63 
- Σάρα Μορδοχάϊ Αλγκάβα, ετών 85. 

 
 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΡΩΣ ΑΣΑΝΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ… 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιβίωσης και προόδου των 

εβραϊκών κοινοτήτων μέσα σε αιώνες διασποράς υπήρξε 

η προσαρμοστικότητά τους, η ικανότητά τους δηλαδή, να αντιμετωπίζουν με 

ευελιξία τις δύσκολες και -πολλές φορές- εχθρικές συγκυρίες, χωρίς όμως να 

κάνουν εκπτώσεις στην τήρηση των ιουδαϊκών νόμων. 

Ένα σύγχρονο παράδειγμα προσαρμοστικότητας ζήσαμε φέτος στη Λάρισα, όπου 

για να γιορτάσουμε το Ρως Ασσανά, χρειάστηκε να διαχειριστούμε δύο «μέτωπα»: 

https://www.kathimerini.gr/politics/561095929/to-evraiko-moyseio-thessalonikis-episkeftike-o-maik-pompeo/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:2020-09-22-09-37-32&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
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από τη μια τις αυστηρές διατάξεις για την προστασία των μελών μας από τον 

κορωνοϊό και από την άλλη την έλλειψη χώρου προσευχής. Η όμορφη Συναγωγή 

μας «Ετς Χαγίμ», που οι Λαρισαίοι αγαπούν και οι επισκέπτες θαυμάζουν, 

βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο υπό αναστήλωση. Το παλιό κτίριό της, σοβαρά 

πληγωμένο από σεισμούς, υγρασίες και κάθε λογής καταστροφές μέσα στα 160 

χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, κρίθηκε επικίνδυνο να μας στεγάζει πια και 

απογυμνώθηκε εντελώς για να δεχτεί ριζικές στατικές επεμβάσεις. Οι λειτουργίες 

και όλες οι εκδηλώσεις μας είχαν μεταφερθεί δίπλα, στο Πνευματικό μας Κέντρο, το 

οποίο όμως δεν χωρά πολλά άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις covid. 

Εν όψει λοιπόν των μεγάλων μας εορτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη 

γνώμη του Ραβίνου μας κ. Ηλία Σαμπετάι, αποφάσισε την εγκατάσταση μιας 

τεράστιας σκηνής στην αυλή του εβραϊκού σχολείου, όπου θα μπορούσαν άνετα, 

με ασφαλείς αποστάσεις και προφυλαγμένοι από τις καιρικές συνθήκες να 

προσευχηθούν συγχρόνως μέχρι και 50 άτομα! Με τις σχολικές αίθουσες από τη 

μία μεριά, την …τσουλήθρα στη μια γωνιά και το γύρω-γύρω-όλοι στην άλλη, 

στήθηκε κάτω από την τέντα μια ολόκληρη Συναγωγή, με Μπιμά (ιδιαίτερη 

λεπτομέρεια ο πολυέλαιος πάνω από το αναλόγιο του Ραβίνου!) με Αρόν Ακόντες, 

με καθίσματα για όλους στις σωστές αποστάσεις! Η προσέλευση και η ικανοποίηση 

του κόσμου στις λειτουργίες του Ρως Ασσανά που ήδη έγιναν, δικαίωσαν την 

επιλογή του Δ.Σ. κι έτσι σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε εκεί το Κιπούρ και το 

Σουκώτ. 

Στο μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την τιτάνια προσπάθεια που κάνει 

εδώ και μήνες για εξασφάλιση χρηματοδότησης της αναστήλωσης της Συναγωγής, 

κάνοντας έκκληση σε κάθε οργανισμό και κάθε ιδιώτη να συνδράμει σ’ αυτόν τον 

ιερό σκοπό. Γιατί, καλή είναι η προσαρμοστικότητα, αλλά πιο καλό είναι να 

…γυρίζεις στο σπίτι σου. Και το Δ.Σ. αγωνίζεται να δώσει σύντομα πίσω στα μέλη 

της Κοινότητάς μας το θρησκευτικό τους «σπίτι»! 

Ευχαριστίες: Επειδή τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και πίσω από κάθε 

επιτυχημένη κίνηση βρίσκονται άνθρωποι, ιδέες και ώρες δουλειάς, να 

ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο Ηλία Καμπελή που επέμεινε στην ιδέα της σκηνής 

και επιμελήθηκε προσωπικά μέχρι και για την τελευταία λεπτομέρεια, τον Ζακ 

Φρανσέ και τον Αβραάμ Κοέν, που όρισαν και υπέδειξαν τις προδιαγραφές της 

εγκατάστασης, τον υπάλληλο της Κοινότητας Ερρίκο Σέμο, που επέβλεψε όλο το 

έργο δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα, τον ακούραστο Σαμάς Ηλία Φρανσέ και τον 

Ρομπέν Σέμο που μετέφεραν ολόκληρη τη συναγωγή κάτω από την τέντα, την 

ομάδα των εθελοντών που φρόντισαν την τήρηση των μέτρων προστασίας covid 

και πιο πολύ από όλους τα μέλη της Κοινότητας που απέδειξαν ότι Συναγωγή είναι 

όπου υπάρχει ένα Σέφερ Τορά και κάμποσοι πιστοί γύρω του! 

 

ΑΣ ΞΑΝΑΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η Συναγωγή της Λάρισας, με το συμβολικό όνομα «Ετς Χαγίμ» (Δέντρο της 
Ζωής) που μέσα της και γύρω της «άνθισε» η ζωή των Εβραίων αυτής της 
πόλης, είναι σήμερα ένα ερείπιο που κινδυνεύει να καταρρεύσει! 

Το όμορφο, λιτό, αλλά επιβλητικό κτίριο, με την τεράστια ιστορική και 
πολιτισμική αξία, σοβαρά καταπονημένο από τα 160 χρόνια ζωής του, 
παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στα χέρια των ειδικών, για να μελετηθεί 

η στατικότητά του και να ξεκινήσουν εργασίες στήριξης. Τα ευρήματα ήταν 
απογοητευτικά, καθώς πίσω από τις εμφανείς φθορές ανέκυπταν αμέτρητα άλλα 
αθέατα προβλήματα, που καθιστούσαν το κτίριο ακατάλληλο και επικίνδυνο. Η 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2892:2020-11-06-11-13-03&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
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Συναγωγή απογυμνώθηκε από όλα τα στοιχεία της και έχει στηριχτεί προσωρινά, 
περιμένοντας τη χρηματοδότηση για να συνεχιστούν οι εργασίες αναπαλαίωσης 
που έχουν υποδειχθεί από την ομάδα των έμπειρων μηχανικών. 

Με τη Συναγωγή κλειστή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, ο Ραβίνος, η 
διοίκηση και τα μέλη της Κοινότητας κάνουν μια υπερπροσπάθεια να 
διατηρήσουν ζωντανή τη θρησκευτική ζωή και τις παραδόσεις: οι λειτουργίες 

τελούνται στο Πνευματικό Κέντρο, το Ρως Ασσανά και το Κιπούρ γιορτάστηκαν σε 
μια τέντα στο προαύλιο του σχολείου, γάμοι και άλλες εκδηλώσεις φιλοξενούνται 
σε αίθουσες ξενοδοχείων… Οι Εβραίοι της Λάρισας έχουν επιστρατεύσει κάθε 
πηγή εφευρετικότητας, μέχρι η αγαπημένη τους Συναγωγή να αποτελέσει και πάλι 
το κέντρο όπου χτυπάει η καρδιά της εβραϊκής ζωής…  

Η αναστήλωση της Συναγωγής Ετς Χαγίμ είναι συνυφασμένη με την ίδια την 
προσπάθεια της ιστορικής εβραϊκής Κοινότητας Λάρισας να συνεχίσει να 
υπάρχει. Είναι όμως ένα έργο τεράστιου κόστους, που η Κοινότητα της 

Λάρισας αδυνατεί να υλοποιήσει μόνη της. Γι' αυτό, με την υποστήριξη 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, στρέφεται για βοήθεια στον Ελληνικό 
και παγκόσμιο Εβραϊσμό, σε φορείς και ιδιώτες. 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, σε όλους τους ομοθρήσκους μας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, σε εσάς που γεννηθήκατε στη Λάρισα κι έχετε συνδέσει το 
«Καλ» με τις ωραιότερες αναμνήσεις σας και σε εσάς που μάθατε να το 
αγαπάτε από διηγήσεις των γονιών σας, σε εσάς που μας επισκεφθήκατε και 
σας συγκίνησε η ομορφιά και η ιστορία της Συναγωγής μας, σε εσάς που 
θέλετε να συμβάλλετε στη διατήρηση της εβραϊκής θρησκευτικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς στην πόλη μας, και σας καλούμε να συνδράμετε 
οικονομικά στην αναστήλωση της Συναγωγής μας, του πυλώνα της εβραϊκής 
μας ζωής. 

Για κάθε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΙΚΛ ( jcl@otenet.gr) και 
το ΚΙΣΕ ( info@kis.gr). Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τους 
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Ι.Κ. Λάρισας: 

EUROBANK σε € 
0026.0023.52.0200293655 
ΙΒΑΝ: GR1002600230000520200293655 
BIC: ERBKGRAA 

 
ΕΘΝΙΚΗ σε € 
397200948-02 
ΙΒΑΝ: GR4301103970000039720094802 
BIC: ETHNGRAA 

 
EUROBANK σε $ 
00260023591100023212 
IBAN:GR6402600230000591100023212 
BIC: ERBKGRAA 

Τα ονόματα όλων των δωρητών θα δημοσιευθούν σε ειδικό κατάλογο – λεύκωμα. 
Τα ονόματα των ΧΟΡΗΓΩΝ (από 500 ευρώ), των ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (από 
2.000 ευρώ) και των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (από 10.000 ευρώ) θα αναγραφούν σε ειδικό 
γλυπτό έργο που θα δημιουργηθεί και θα αποκαλυφθεί στα εγκαίνια της 
επαναλειτουργίας της Συναγωγής. Κάθε δωρεά προς τον σκοπό αυτόν αποτελεί 
ευεργεσία. Ας βοηθήσουμε όλοι τη Συναγωγή της Λάρισας να ξαναχτιστεί! 

Λίγα ιστορικά στοιχεία για τη Συναγωγή της Λάρισας 

Η Συναγωγή της Λάρισας είναι ένα από τα πιο παλιά κτίσματα της πόλης, δείγμα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μνημείο μεγάλης ιστορικής και πολιτισμικής 

mailto:jcl@otenet.gr
mailto:info@kis.gr
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αξίας. Δείχνει «αυστηρή» εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είναι πανέμορφη και 
επιβλητική μέσα στην κατάλευκη, ολόφωτη απλότητά της. 

Χτίστηκε το 1866, στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας μιας παραδοσιακής 
σεφαραδίτικης Κοινότητας, που μετρούσε ήδη αιώνες αξιόλογης παρουσίας 
στη Λάρισα. 

Μέχρι σήμερα λειτούργησε αδιάκοπα, με την καθοδήγηση άξιων Ραβίνων, ως 
δεύτερο σπίτι για το σύνολο των μελών της Κοινότητας. Στέγασε τις προσευχές 

τους τα Σάββατα και σε όλες τις εβραϊκές γιορτές. Καμάρωσε τη συμμετοχή των 
παιδιών του σχολείου στις λειτουργίες, μοναδική ιδιαιτερότητα της Κοινότητας 
Λάρισας. Υποδέχτηκε τους «ξενιτεμένους» Λαρισαίους σε κάθε επιστροφή τους στη 
γενέτειρα. Ευλόγησε αμέτρητους γάμους, Μπαρ & Μπατ Μιτσβά (θρησκευτικές 
ενηλικιώσεις) Μπερίτ Μιλά και Φαδάριο (τελετές ονοματοδοσίας) Φιλοξένησε 
κοινοτικές δράσεις, ανοιχτές στις Αρχές της πόλης και σε μη-Εβραίους 
φίλους, όπως π.χ. τις εκδηλώσεις Μνήμης Ολοκαυτώματος. Τα τελευταία χρόνια 

μάλιστα έγινε δημοφιλής προορισμός για επισκέψεις μαθητών, φοιτητών και 
Εβραίων τουριστών από όλον τον κόσμο, καθώς και προσφιλές θέμα πτυχιακών 
και ερευνητικών εργασιών. 

Άντεξε στους φοβερούς σεισμούς που συντάραξαν την περιοχή, αντιστάθηκε στη 
διαβρωτική υγρασία και είναι η μόνη από τις 7 Συναγωγές της Λάρισας που 
παρέμεινε όρθια. Στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής καταλεηλατήθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε από τους κατακτητές ως στάβλος... Αναστηλώθηκε όμως με 
αγάπη από όσους γλύτωσαν από τη λαίλαπα του Ολοκαυτώματος και συνέχισε να 
παίρνει και να δίνει ζωή στην Κοινότητα. Παρά τις επισκευές και συντηρήσεις που 
δέχτηκε κατά καιρούς, το κτίριο, κατασκευασμένο με πλιθιά, ξύλινες κολώνες και 
χωρίς βαθιά θεμελίωση, σύμφωνα με τις παλιές μεθόδους, είναι πλέον σοβαρά 
«τραυματισμένο» με εμφανή τα σημάδια των 160 χρόνων ζωής του. Στο τέλος του 
2019, διακόπηκε η λειτουργία της Συναγωγής, για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες 
στατικότητας και να ακολουθήσουν εργασίες αναστήλωσης. 

Ελπίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και αγώνας όλων μας είναι το έργο 
αυτό να ολοκληρωθεί σύντομα και η Συναγωγή Ετς Χαγίμ να γίνει και πάλι το 
θρησκευτικό σπίτι και το επίκεντρο της εβραϊκής ζωής της πόλης. 

 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΗΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Στις 17 Οκτωβρίου 2020, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΗΣ, 

Επίτιμος Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και ένας από τους 

αξιολογότερους ηγέτες της. 

Ο Μιχάλης Λεβής υπηρέτησε την Κοινότητα με αφοσίωση, σύνεση, εξωστρέφεια 

και μαχητικότητα επί πολλές δεκαετίες και υπήρξε Πρόεδρός της από το 1984 ως 

το 1996, πραγματοποιώντας σημαντικό έργο. Για την προσφορά του έλαβε τον 

τίτλο του Επιτίμου Προέδρου και συνέχισε μέχρι σήμερα να ενδιαφέρεται ενεργά 

για την Κοινότητα Λάρισας και να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του. 

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Αλέγρη, τα παιδιά του Αλίκη και Μπένιο & Άντζυ, 

τα εγγόνια του Μιχάλη και Θωμαΐς, αγαπημένους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. 

Αφήνει επίσης πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη και αξιέπαινο παράδειγμα 

εθελοντισμού που ενέπνευσε πολλούς νεότερους. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2869:2020-10-20-09-36-21&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2869:2020-10-20-09-36-21&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
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Η κηδεία του έγινε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στο Εβραϊκό 

Νεκροταφείο Λάρισας. 

 Για τον θάνατο του ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΒΗ εξέδωσαν Ψηφίσματα 
το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ και η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. 

 

 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΒΙΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑΪ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΒΗ 
 

Σάββατο 24.10.2020 
 

Το πρώτο βιβλίο της Πεντατεύχου, Σέφερ Μπερεσίτ, καταγράφει τη Δημιουργία του 

κόσμου και από το 12ο κεφάλαιο ως το τέλος ασχολείται με τους Τρεις Πατριάρχες 

του Εβραϊκού Λαού, τη ζωή και τα έργα τους. Το βιβλίο τελειώνει με την αναγγελία 

του θανάτου του Γ’ Πατριάρχη Ιακώβ, λέγοντας: «Βαγεχί Γιαακώβ: Ο Ιακώβ 

Έζησε». Έζησε αγωνιζόμενος για όνειρα και ιδανικά και κληροδότησε σπουδαία 

επιτεύγματα. 

Ένας σύγχρονος σχολιαστής ρωτά: Για πόσους ανθρώπους της εποχής μας 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω βιβλική φράση Βαγεχί Γιαακώβ; 

όταν κάποιος πεθαίνει, διαβάζουμε μια αγγελία θανάτου, στην πραγματικότητα 

αυτή η ανακοίνωση αποτελεί «αγγελία ζωής». Χωρίς αυτήν την πληροφόρηση, δεν 

θα γνωρίζαμε πως αυτό το άτομο έζησε, γιατί κανένα ίχνος δράσης και συμμετοχής 

του στα κοινά, πουθενά δεν αποτυπώνεται. Μόνο για κάποιον που έδρασε υπέρ 

του γενικού καλού, που αγωνίστηκε για την βελτίωση της ζωής του και της ζωής 

των συνανθρώπων του, μπορούμε να πούμε ναι, έζησε και στο διάβα της ζωής του 

πέτυχε και συνεισέφερε πολλά. 

 

Για τον αείμνηστο Μιχαέλ Λεβή μπορούμε να αναφωνήσουμε: «Βαγεχί Μιχαέλ» – 

ο αγαπητός και σεβαστός σε όλους Μιχαήλ Λεβή έζησε και άφησε έντονο 

αποτύπωμα σε μια σειρά από επιτεύγματα. Στο οδοιπορικό της ζωής του, ως 

άτομο, ως οικογενειάρχης, αλλά και ως δραστήριο μέλος της Λαρισαϊκής αγοράς, 

διακρίθηκε για τους αγώνες και το έργο του υπέρ της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Λάρισας και, κατ’ επέκταση , υπέρ του Ελληνικού Εβραϊσμού. 

 

Συνήθιζε να μου λέει πως «δεν γνωρίζει πολλά για τις Ιουδαϊκές τελετές και τις 

πρακτικές συνήθειες της καθημερινής Εβραϊκής ζωής». Ήταν όμως ένθερμος 

Ιουδαίος ιδεολόγος, άτομο που ενστερνίζονταν αρχές και δοξασίες της Ιουδαϊκής 

θρησκευτικής και πνευματικής παράδοσης. Ήταν δίκαιος, σοβαρός, αλλά και 

ταπεινός. 

 

Στο βιβλίο των Ψαλμών διαβάζουμε για την Θεία Δικαιοσύνη: «Τσιτκατεχά κεαρερέ 

έλ: Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά».[36:7] Επειδή τα ψηλά βουνά 

ποτίζονται πλουσιοπάροχα, έχουν υψηλή καρποφορία. Έτσι αντιλαμβάνεται ο 

Ψαλμωδός τους δίκαιους και καλούς ανθρώπους, ως παραγωγούς πολλών καλών 

και ευεργετικών καρπών, ωφέλιμους για τον ίδιο, αλλά και για τους συνανθρώπους. 

Και όπως τα ψηλά βουνά είναι όγκοι ανεξάντλητοι, έτσι και η αμοιβή των καλών και 

δικαίων δεν έχει όρια! Ο Μιχαέλ Λεβή κληροδοτεί στην οικογένεια του και σε όλα τα 

μέλη της Κοινότητας, παρακαταθήκη με ιδανικά και υψηλούς στόχους. 

 

Τεέ Μενουχατό Καβόντ – Αμέν βε-Αμέν. 

  

https://kis.gr/files/PSIFISMA_KISE_MIX_LEVIS.pdf
https://kis.gr/files/PSIFISMA_LARISA_MIX_LEVIS.pdf


 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΕΒΗ 
 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ολόψυχες ευχαριστίες μας στο Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο, σε όλες τις Εβραϊκές κοινότητες και Εβραϊκούς φορείς, στους συγγενείς 
και φίλους από όλη την Ελλάδα που έτρεφαν σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπο 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδερφού και παππού ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΒΗ, 
για την ειλικρινή και αυθόρμητη συμπαράσταση στο βαθύτατο πένθος μας. 

ΑΛΕΓΡΑ ΛΕΒΗ, ΑΛΙΚΗ, ΜΠΕΝΙΟΣ, ΑΝΤΖΗ, 

ΜΙΧΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΪΣ 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  B Ο Λ Ο Υ  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ SYBILLA BENDING, ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 επισκέφτηκε την Κοινότητά μας η Γενική 

Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Sybilla Bendig, συνοδευόμενη από 

τον επίτιμο υποπρόξενο της Γερμανίας στο Βόλο κ. Γεώργιο Παπαρίζο. Η Γενική 

Πρόξενος ξεναγήθηκε στην Συναγωγή, το Κοινοτικό Κέντρο και το Μνημείο 

Ολοκαυτώματος. 

 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑΜΙΜ ΝΟΡΑΪΜ  

Η Ιερά Συναγωγή λειτούργησε σε όλες τις γιορτές Γιαμίμ Νοραϊμ, με όλα τα 

απαραίτητα μετρά προφύλαξης για τον covid-19, από τον θρησκευτικό λειτουργό κ. 

Μάκη Μωυσή, συνεπικουρούμενο από τον Ματούλη Οβαδία, τους οποίους η 

Κοινότητα θερμά ευχαριστεί. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  

ΘΑΝΑΤΟΣ – ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Απεβίωσε στις 29.10.2020 (11 

Χεσβάν 5781), σε ηλικία 93 ετών, η Ζωή Λεβή, σύζυγος Έκτωρα Λεβή, ο οποίος 

ήταν σημαντικό μέλος της Κοινότητας και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 

της. Η Ζώη Λεβή ήταν εκλεκτό μέλος της και απολάμβανε την αγάπη όλων μας. Η 

Κοινότητά μας εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά της προς στους οικείους της. 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Τα Τρίκαλα επισκέφθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, ο Πρέσβης του Ισραήλ 

κ. Yossi Amrani. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2885:2020-11-03-05-58-06&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2885:2020-11-03-05-58-06&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
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Ο κ. Πρέσβης επισκέφθηκε αρχικά τον Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της 

ΚΕΔΚΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου με τον οποίο συζήτησαν θέματα, όπως η 

αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, αλλά και στο Ισραήλ και τα 

μέτρα αντιμετώπισής του για την προστασία των πολιτών,  καθώς και θέματα που 

αφορούσαν την τεχνολογία και ειδικότερες δράσεις σε συνδυασμό με την εμπειρία 

εταιριών τεχνολογίας από το Ισραήλ και την περαιτέρω συνεργασία που θα 

μπορούσε να επιτευχθεί. Κατόπιν ο κ. Πρέσβης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο 

Τρικκαίων και τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων κ. Ιακώβ 

Βενουζίου επισκέφθηκαν το Μνημείο  των 139 Τρικαλινών Εβραίων θυμάτων του 

Ολοκαυτώματος και  απέτισαν φόρο τιμής. 

Το απόγευμα ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Τρικάλων υποδέχθηκαν τον κ. Amrani στην ανακαινισθείσα Συναγωγή και 

συνομίλησαν μαζί του για αρκετή ώρα. 

Ο κ. Βενουζίου αναφέρθηκε στην επισκευή και ανακαίνιση της Συναγωγής  μετά τις 

συντονισμένες ενέργειες του ΚΙΣΕ και ιδιαίτερα του Προέδρου κ. Δαυϊδ Σαλτιέλ, ο 

οποίος πέτυχε τη χρηματοδότηση από την Γερμανική Κυβέρνηση και  την ενεργή 

στήριξη του Γερμανικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης, καθώς και από  δωρεές 

που προήλθαν  από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος,  Εβραϊκούς 

Οργανισμούς και από πολλούς ομόθρησκους καταγόμενους από τα Τρίκαλα και 

μη. Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Τρικκαίων,  ο πρόεδρος της e-trikala κ. Γ. 

Κωτούλας και ο αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Δικτύου πόλεων και πρώην 

αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Τ. Κατσιάνης. 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ της Ι.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ στους ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟΣ» 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων συμπαραστεκόμενη στον όμορο Νομό 

Καρδίτσας που χτυπήθηκε από τον καταστροφικό κυκλώνα «Ιανός» στις 

19.9.2020, με  αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές, τόσο στο Δήμο 

Καρδίτσας, όσο και στις γύρω περιοχές του Νομού, και ως ελάχιστο δείγμα 

συμπαράστασης και έμπρακτης αλληλεγγύης, αποφάσισε  να συμμετέχει στη 

συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες και μέσω των εθελοντών 

του Δήμου Τρικκαίων προσέφερε είδη καθαρισμού και είδη προσωπικής υγιεινής. 

Η δωρεά αυτή έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, ο οποίος ανέλαβε τη 

μεταφορά τους με δικό του μεταφορικό όχημα στο Δήμο Καρδίτσας. Η παραλαβή 

έγινε την Κυριακή 4.10.2020 παρουσία του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Τσιάκου 

Βασιλείου. 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  

«Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του ΜΑΪΡ 

ΜΑΪΣΗ» 

Ο ιστοριοδίφης πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Χαλκίδας Μαΐρ-

Μάριος Μάισης εμπλουτίζει το συγγραφικό του έργο με μία νέα έκδοση για την 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2836:2020-10-05-09-14-38&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2836:2020-10-05-09-14-38&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:-q-q&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2806:-q-q&catid=12:2009&Itemid=41
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ιστορία της κοινότητάς του. «Η Εβραϊκή Κοινότητα της Χαλκίδας» είναι ένα εύληπτο, 

περιεκτικό βιβλίο που συνοψίζει την παράδοση, τη ζωή, την ιστορία των Εβραίων 

της Χαλκίδας, καθώς και στοιχεία για τη Συναγωγή, το νεκροταφείο, τα Μνημεία και 

το Μουσείο.  

Όλα αυτά συμπυκνωμένα σε 64 σελίδες, διανθισμένες με πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό, που με την άριστη δομή τους ζωντανεύουν τη μακραίωνη ιστορία μιας από 

τις αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. 

Το δίγλωσσο βιβλίο, που κυκλοφορεί σε δύο χρηστικές εκδόσεις, ελληνικά – 

εβραϊκά και αγγλικά-εβραϊκά,  αποτελεί ένα άριστο συνοπτικό εγχειρίδιο που 

διευκολύνει τον επισκέπτη -από την Ελλάδα ή το εξωτερικό-  να περιηγηθεί στην 

πόλη και στα μνημεία της εβραϊκής παρουσίας της, έχοντας κατανοήσει τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της ρωμανιώτικης κοινότητας της Χαλκίδας, η ιστορία της 

οποίας έχει τις ρίζες της στον 3ο π.Χ. αιώνα. 

 Το βιβλίο κοστίζει 10 ευρώ και διατίθεται μέσω του συγγραφέα 
Μάριου Μάιση, επικοινωνία: pappou.chalkida39@gmail.com 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ της ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ IHRA 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα διοργάνωσε 

στην Κέρκυρα, από τις 23 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2020, η Πρεσβεία της Γερμανίας 

στην Αθήνα, με τη συνεργασία του Δήμου Κερκυραίων, του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της 

τρέχουσας Γερμανικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του 

Ολοκαυτώματος (IHRA).  

Ήταν ένα πλούσιο και απαιτητικό, λόγω της πανδημίας, πρόγραμμα -που 

συνδύασε διαδικτυακές εκδηλώσεις αλλά και τοπικές, καθώς και δράσεις 

πολιτισμού, τέχνης, ιστορίας και λογοτεχνίας- και ανέδειξε την πολιτισμική 

κληρονομιά των Εβραίων της Κέρκυρας, αποτίοντας παράλληλα τιμή στα θύματα 

του Ολοκαυτώματος. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 23.10.2020, με εναρκτήρια τελετή στο 

φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου κατά την οποία έγιναν χαιρετισμοί από 

την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, την 

Δήμαρχο Κερκυραίων Μερόπη Υδραίου, τον Γερμανό Πρέσβη Ερνστ 

Ράϊχελ, τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και τον επίτιμο πρόεδρο της Ι.Κ. 

Κέρκυρας Λίνο Σούση.  

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρθηκε στη σημασία 

διατήρησης της ιστορικής μνήμης, τονίζοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Με 

αυτές τις εκδηλώσεις, δεν μνημονεύεται μόνο το Ολοκαύτωμα και οι διαφορετικές 

πλευρές του, αλλά αναδεικνύεται και η τοπική εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας και 

η πλούσια ιστορία της. Εμείς, όλοι μαζί, αναβιώνουμε την ιστορία και τον πολιτισμό. 

Η συμμετοχή όλων μας στο φετινό πρόγραμμα, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα 

mailto:pappou.chalkida39@gmail.com
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2875:-ihra-&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2875:-ihra-&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2859:-ihra&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.corfupress.com/2020/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7/local/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5/?fbclid=IwAR2oKdOzmEb_u_DmE-x-8rfy5Ejzxk-RBvVtqtgtATRckfPqewwRIoqHQa8
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της κοινωνίας μας, την ενεργητική της δράση και τη συνειδητοποιημένη ανάληψη 

ευθύνης να μην επιτρέψουμε στα φαντάσματα του παρελθόντος να επιστρέψουν 

ξανά». 

Ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ, στην προσφώνησή του, αφού χαιρέτισε την 

απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης να καταδικάσει τη Χρυσή Αυγή, ανέφερε πως 

είναι συγκλονισμένος με την αναβίωση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού στη 

Γερμανία, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, 75 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου. 

«Καλούμαστε όλοι να πάρουμε σαφή και ορατή θέση ενάντια σε αυτό. Η μνήμη του 

Ολοκαυτώματος και το συνδεδεμένο με αυτή «ποτέ ξανά», αποτελεί για εμάς 

υπενθύμιση και συγχρόνως πυξίδα. Δεν επιτρέπεται να συμβιβαστούμε ποτέ με το 

μίσος τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό. Εναποθέτω την ελπίδα 

μου στο γεγονός, ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διαθέτει θεσμούς, 

μηχανισμούς Κράτους Δικαίου και άγρυπνους και ενεργούς πολίτες, ώστε να 

αμυνθούμε στις απειλές ενάντια στη δημοκρατία μας», είπε χαρακτηριστικά. 

Το πρωί του Σαββάτου, 24.10.2020, ο Σοφολογιώτατος Ραββίνος Αθηνών κ. 

Γκαμπριέλ Νεγρίν τέλεσε τη λειτουργία στη Συναγωγή Κέρκυρας και αμέσως 

μετά έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. 

Ακολούθησαν τα εγκαίνια της περιοδικής ιστορικής έκθεσης του Εβραϊκού 

Μουσείου Ελλάδος, με τίτλο «Πάνω στο Σταυροδρόμι: Η Εβραϊκή Κοινότητα 

Κέρκυρας», μέσω της οποίας γίνεται μια συνοπτική ιστορική και πολιτιστική 

αναδρομή στην ζωή και παράδοση της Εβραϊκής Κοινότητας της Κέρκυρας. Η 

έκθεση του ΕΜΕ παρουσιάζεται στο Λατινικό Παρεκκλήσιο του Παλαιού Φρουρίου 

της Κέρκυρας και θα παραμείνει ανοιχτή για τους επισκέπτες και τα σχολεία –

τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα περί προσέλευσης του κοινού-  μέχρι τις 18 

Δεκεμβρίου.   

Το απόγευμα του Σαββάτου έγινε διαδικτυακή προβολή της 

βιντεοσκοπημένης διάλεξης της Δρος Οντέτ Βαρών-Βασάρ με θέμα «Αλμπέρ 

Κοέν: Το Πρόσωπο και το Έργο». Η ομιλήτρια -ιστορικός και μεταφράστρια 

έργων του Α. Κοέν- μίλησε για τον μεγάλο γαλλόφωνο Ελβετό λογοτέχνη και για 

την επίδραση της κερκυραϊκής καταγωγής του στο συγγραφικό του έργο.  

Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας 

Μάντζαρος, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, παρουσία ολιγάριθμου κοινού, λόγω 

των περιορισμών της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό η εκδήλωση μεταδόθηκε και 

τηλεοπτικά, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να την παρακολουθήσει.   

Το πρόγραμμα της συναυλίας –εστιασμένο σε εβραϊκού ενδιαφέροντος μουσικά 

θέματα- άνοιξε με την Ατίκβα, σε διασκευή του John Williams, για να ακολουθήσει 

η σουίτα Rikudim του Jan Van der Roost, βασισμένη σε τέσσερις παραδοσιακούς 

εβραϊκούς χορούς. Ως soloists στο κλαρινέτο εμφανίστηκαν οι Harald Hendrichs και 

Δημήτρης Αργυρός, με τη μουσική του John Williams από την ταινία «Η λίστα του 

Σίντλερ» και με το Sholem-aleihem του Bela Kovacs, αντίστοιχα. Επίσης, με την 

Φιλαρμονική «Μάντζαρος» συνέπραξε και η σοπράνο Μαριάντζελα 

Χατζησταματίου, ερμηνεύοντας το Coro di schiavi Ebrei, από την όπερα 

«Ναμπούκο» του Τζιουζέπε Βέρντι, το Γιερουσαλάημ σελ Σαάβ της Naomi Shemer 

και τα παραδοσιακά σεφαραδίτικα «Αντιό Κερίδα» και «Cuando el Rey Nimrod», με 

το οποίο και έκλεισε η βραδιά. Η μπάντα ερμήνευσε επίσης και το Exodus του 

Ernest Gold. 

Τέλος, άξια ιδιαίτερης μνείας ήταν η αναφορά που έκανε ο Πρόεδρος της 

Φιλαρμονικής «Μάντζαρος», Γιάννης Τριβιζάς, προλογίζοντας τη συναυλία, στη 

διαχρονική σχέση του σωματείου με την εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας, από την 

https://www.jewishmuseum.gr/pano-sto-stayrodromi-i-evraiki-koinotita-kerkyras/
https://www.jewishmuseum.gr/pano-sto-stayrodromi-i-evraiki-koinotita-kerkyras/
https://femantzaros.com/
https://femantzaros.com/
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ίδρυση του έως και σήμερα. Τόνισε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η Φιλαρμονική 

«Μάντζαρος» δεχόταν, χωρίς καμία διάκριση, και Εβραίους στο θρήσκευμα 

μουσικούς στις σχολές και στο Μουσικό Σώμα της, ήδη από τις αρχές του 20ου 

αιώνα, ούσα το πρώτο αντίστοιχο κερκυραϊκό σωματείο που έπραττε κάτι τέτοιο, 

σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά ιστορικά στοιχεία. Η ροή Εβραίων μουσικών 

στις τάξεις της συνεχίστηκε ακόμη και εν μέσω Κατοχής, αλλά και μεταπολεμικά 

(συμπεριλαμβανομένων πλέον και γυναικών μουσικών) παρ' ότι η εδώ εβραϊκή 

κοινότητα ήταν πια αποδεκατισμένη. 

Την Κυριακή 25.11.20, έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας της 

καλλιτέχνιδας Άρτεμις Αλκαλάη, με τίτλο «Κέρκυρα - Επιστροφή. Έλληνες 

Εβραίοι Επιζώντες του Ολοκαυτώματος», που φιλοξενείται στη Συναγωγή της 

Κέρκυρας και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2020. Μέσα από τα 

φωτογραφικά πορτραίτα Κερκυραίων Εβραίων επιζώντων του Άουσβιτς, η Άρτεμις 

Αλκαλάη δίνει πρόσωπο και εικόνα στο Ολοκαύτωμα και στην ψυχική δύναμη 

εκείνων που με σθένος ανασυγκρότησαν τη ζωή τους. Δείτε εδώ τον κατάλογο της 

έκθεσης (ελληνικά και γερμανικά), και εδώ τον ιστότοπο της Α. Αλκαλάη για τους 

Ελληνες Εβραίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. 

Το ίδιο απόγευμα, έγινε η διαδικτυακή προβολή της βιντεοσκοπημένης διάλεξης 

της Δρος Εύης Καραμούτσου, με θέμα «Η Εβραϊκή Κοινότητα της Κέρκυρας 

στον Χρόνο». Με αυτή την ιστορική αναδρομή στους σταθμούς της εβραϊκής 

παρουσίας στην Κέρκυρα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Γερμανικής 

προεδρίας στον IHRA, οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιήθηκαν με την 

καθοριστική συμβολή του Δ.Σ. της Ι.Κ. Κέρκυρας και κυρίως του προέδρου του κ. 

Ζαχαρία Ματαθία και του μέλους του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κας Άννας Ματαθία - Άνθη. 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

«Cervantes» 

 

Με σημαντικές εκδηλώσεις, φόρο τιμής στη ναυτική παράδοση των Ροδίων, 
γιόρτασε  ο Δήμος της Ρόδου την ημέρα αλληλεγγύης του Οργανισμού Πόλεων 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως έχει καθιερωθεί η 8η Σεπτεμβρίου. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια μνημείου  
του γλύπτη Χουάν Ραμόν Μαρτέν, δωρεά της Ισπανικής πρεσβείας και του 
Ινστιτούτου Cervantes, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ‘Ελληνες ναυτικούς και δει 
σε 4 Ροδίτες  που συμμετείχαν στον πρώτο περίπλου της Γης πριν από 500 χρόνια 
υπό τον Μαγγελάνο. 
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο μορφωτικός ακόλουθος της Ισπανικής 
Πρεσβείας κ. Ivo Pascual Herrera και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Cervantes κα 
Christina Conde. 
Οι δυο εκπρόσωποι επισκέφθηκαν την Κοινότητα, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και 
στην Συναγωγή από την κα Κοέν και συζήτησαν μαζί της για μελλοντική συνεργασία 
στα πλαίσια της προώθησης της Σεφαραδίτικης κληρονομιάς στην Ελλάδα.  
Μια πρώτη πρόταση της κας Conde είναι με  χορηγία του Ινστιτούτου, να προστεθεί 
στην υπάρχουσα εφαρμογή ξενάγησης του Μουσείου και η ισπανική γλώσσα. 
  

http://www.corfuland.gr/el/politistika/icalrepeat.detail/2020/10/25/32467/ekthesi-fotografias-stin-evraiki-synagogi-25-10-29-11-2020/
http://www.corfuland.gr/el/politistika/icalrepeat.detail/2020/10/25/32467/ekthesi-fotografias-stin-evraiki-synagogi-25-10-29-11-2020/
https://greekjewsholocaustsurvivors.art/wp-content/uploads/2020/10/CatalogueForTheWEB.pdf
https://greekjewsholocaustsurvivors.art/wp-content/uploads/2020/10/CatalogueForTheWEB.pdf
https://greekjewsholocaustsurvivors.art/
https://greekjewsholocaustsurvivors.art/
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Δ. 

 

Στις αρχές Οκτωβρίου στα πλαίσια επισκέψεων σε διάφορους τοπικούς φορείς, μας 
επισκέφθηκε ο κ. Ιωάννης Ορφανουδάκης, στέλεχος της Ν.Δ, θεολόγος, Μέλος της 
Futurium δεξαμενής σκέψης (think tank) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες και  μέλος της Καθολικής Εκκλησίας. 
 
Ο κ. Ορφανουδάκης ξεναγήθηκε από την κα Κοέν στη Συναγωγή και το Μουσείο. 
Αντάλλαξαν σκέψεις για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές 
μειονότητες. Ο κ. Ορφανουδάκης προθυμοποιήθηκε να συμβάλει στη βελτίωση των 
σχέσεων της Κοινότητάς μας με την τοπική Καθολική κοινότητα. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον 

Ιανουάριο 2021. 

-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και 

φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με e-

mail στο pr@kis.gr 
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