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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς
70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού
Εκδηλώσεις Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Από 15 έως 17 Μαρτίου 2013, έγιναν στη Θεσσαλονίκη σειρά
συγκινητικών και συμβολικών εκδηλώσεων Μνήμης τιμώντας
την τραγική επέτειο των 70 χρόνων από το 1943, οπότε αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με τον οποίο οδηγήθηκαν οι Εβραίοι της πόλης στα στρατόπεδα του Άουσβιτς Μπιρκενάου. Μέχρι τον Αύγουστο του 1943, σε συνολικά 19 σιδηροδρομικές αποστολές εκτοπίστηκαν από τους Ναζί, κάτω
από φρικτές συνθήκες, 50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, της
μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας της Μεσογείου. Από αυτούς
μόνο λίγοι κατάφεραν να επιζήσουν…
Τις εκδηλώσεις Μνήμης οργάνωσαν η Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Πρεσβεία του
Ισραήλ στην Ελλάδα και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC).

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες έλαβαν ευρύτατη δημοσιότητα στη
χώρα μας και διεθνώς, έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να
ξαναζήσει το μαρτύριο των ομοθρήσκων μας οι οποίοι έχασαν
τη ζωή τους για μόνο τον λόγο της θρησκείας τους, της θρησκείας μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι εκδηλώσεις είχαν ιδιαίτερη
σημασία, καθώς ο νεοναζισμός αρχίζει να σημειώνει πάλι την
απεχθή παρουσία του στον ελληνικό χώρο, με φαινόμενα που
πλήττουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τον ίδιο τον πολιτισμό
της χώρας.
Την κατηγορηματική αντίθεσή τους στα φαινόμενα αυτά και
την αλληλεγγύη προς τους Εβραίους της Ελλάδας δήλωσαν ο
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, με την παρουσία και την
ομιλία του στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, καθώς και οι 50
και πλέον εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου
(WJC), οι οποίοι συγκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη τη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του WJC, υπό τον πρόεδρο κ. Ρόναλντ Λόντερ. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός παρέστη και μίλησε σε Συναγωγή.

21o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος
Κατόπιν της διακοπής των εργασιών του 20ού Τακτικού Συνεδρίου των Ι.Κ. Ελλάδος, της 20ής Απριλίου 2013, και της ματαίωσης της ψηφοφορίας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ,
ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος ομόφωνα απεφάσισε τη σύγκληση του 21ου
Τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, το

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Παρακάτω δημοσιεύουμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις
πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη κατά το τριήμερο 15 έως 17 Μαρτίου 2013.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 και ώρα 21.00 το βράδυ,
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών
(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν την έκθεση–
αναφορά των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κ.Ι.Σ.E. περιόδου 21.4.13 – 28.6.2013, και την εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν, εφόσον απαιτείται, και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 το πρωί.
* Σημειώνουμε ότι με βάση το καταστατικό του Κ.Ι.Σ.E, που
εγκρίθηκε με το Π.Δ. 73/1995, ΦΕΚ 51/95, τ.Α΄, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει στις Ισραηλιτικές Κοινότητες
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου.

Από τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας: ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατά
την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και ο πρέσβης του Ισραήλ.
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ΕΦΥΓΕ η ΜΠΕΡΡΥ ΝΑΧΜΙΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην αμέσως μεταπολεμική εποχή
όταν ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε
τα όσα απίστευτα συνέβησαν στα
χιτλερικά στρατόπεδα, όταν τα ίδια
τα θύματα απέφευγαν να πουν τα
όσα υπέστησαν, μία γυναίκα στην
Ελλάδα σήκωσε όλο το βάρος να
φέρει στην επιφάνεια τα τραγικά
γεγονότα: η Μπέρρυ Ναχμία. Θύμα η ίδια, με τον αριθμό 76859
του κρατουμένου του Άουσβιτς στο χέρι της, η Μπέρρυ Ναχμία πήγε σε σχολεία, σε σεμινάρια, σε συγκεντρώσεις, έγραψε
βιβλία, έδωσε διαλέξεις – συνεντεύξεις, έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό –και παραπάνω- για να βροντοφωνάξει, να διαφωτίσει, να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το μεγάλο
έγκλημα του αιώνα.
Ακούραστα πήγαινε όπου την ζητούσαν, διέτρεξε μεγάλο μέρος
του ελληνικού χώρου για να διατραγωδήσει, αψευδής μάρτυρας
η ίδια, τα όσα υπέστησαν οι εβραίοι στα στρατόπεδα. Δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό της: υπηρέτησε συνειδητά την ιστορία.
Η Μπέρρυ Ναχμία προσπάθησε με κάθε μέσο να κρατήσει
ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος ώστε να αποφευχθεί
ο κίνδυνος που ανέφερε ο Έλι Βίζελ ότι «ο δήμιος σκοτώνει πάντα δύο φορές, τη δεύτερη με τη λήθη». Ακριβώς γι΄ αυτόν τον
σκοπό πρωτοστάτησε σε δράσεις για τη διαφύλαξη της μνήμης
του Ολοκαυτώματος.
Το 1946 δημοσιεύει στην εφημερίδα της Θεσσαλονίκης «Ισραηλιτικόν Βήμα» (αρ. φύλλου 9, 18.1.1946), την πρώτη της συγκλονιστική μαρτυρία από την ομηρία της στο Άουσβιτς. Το 1989
κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κραυγή για το Αύριο» (εκδ. Κάκτος,
επιμ. Ο. Βαρών), με την αυτοβιογραφική της μαρτυρία, το οποίο
αργότερα μεταφράστηκε στα εβραϊκά.
Η Μπέρρυ Ναχμία πρωτίστως εργάστηκε για την επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης Ομήρων Ισραηλιτών Ελλάδος, της οποίας ήταν
πρόεδρος για περισσότερο από 30 χρόνια. Συγκέντρωσε ξανά τους
επιζώντες, τους οργάνωσε, τους ενθάρρυνε να αντιμετωπίσουν το
παρελθόν τους, τους παρακίνησε να μιλήσουν και να καταγράψουν
τις μαρτυρίες τους. Ως πρόεδρος της Ένωσης εκπροσώπησε δυναμικά τους ομήρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 1995, χρονιά που σηματοδότησε τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, η Μπέρρυ Ναχμία μετείχε σε διεθνείς
πρωτοβουλίες: Εκπροσώπησε τον Ελληνικό Εβραϊσμό στις εκδηλώσεις που έγιναν στο πρώην στρατόπεδο εξόντωσης του
Άουσβιτς και –μόνη εκείνη από την Ελλάδα, ανάμεσα σε 20 αρχηγούς κρατών, 12 νομπελίστες και άλλες επίσημες αντιπροσωπείες, βρέθηκε δίπλα στον τότε Πρόεδρο της Γερμανίας Ρόμαν
Χέρτζογκ και του είπε: «Η παρουσία σας εδώ έχει σημασία, σας
ευχαριστούμε που ήρθατε». «Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε», της απάντησε ο Ρ. Χέρτζογκ και η ελληνική τηλεόραση
τους αποθανάτισε να λένε με μια φωνή «Never again».
Την ίδια χρονιά η Μπέρρυ Ναχμία μετείχε στο συνέδριο του
Ιδρύματος Σπίλμπεργκ, που έγινε στο Άμστερνταμ και μερίμνησε ώστε να ενταχθεί και η Ελλάδα στο διεθνές πρόγραμμα κατα-

γραφής των μαρτυριών των ομήρων. Συμμετείχε σε συναντήσεις
της Διεθνούς Επιτροπής Άουσβιτς και είχε συνεργασία με την
Ένωση των ελληνικής καταγωγής Επιζώντων Στρατοπέδων που
ζουν στο Ισραήλ.
Σημαντικό και πρωτοποριακό έργο της υπήρξε επίσης η ίδρυση
της Β΄ Γενιάς Απογόνων Θυμάτων Ολοκαυτώματος, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Μπέρρυ Ναχμία πριν από 20
χρόνια, ευαισθητοποιώντας και οργανώνοντας τα παιδιά των
επιζησάντων, κάνοντας πράξη τους λόγους του Ιωήλ: «Διηγηθείτε αυτό εις τους υιούς σας και οι υιοί σας εις τους υιούς των
και οι υιοί αυτών εις την επόμενη γενεά...» (κεφ. Α’: 2-3).
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μετείχε ως αναπληρωματικό
μέλος στο Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και στην
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ. Επίσης, συμμετείχε στη
δημιουργία της Εβραϊκής Εστίας «Ρέστειον».
Στην γενέτειρά της Καστοριά επέστρεψε το 1996 και μίλησε στα
εγκαίνια του Μνημείου Ολοκαυτώματος, για τη δημιουργία του
οποίου είχε συνεργαστεί με το ΚΙΣΕ.
ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την Μπέρρυ Ναχμία
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 16 Απριλίου
2013, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΜΠΟΥΕΝΑ – ΜΠΕΡΡΥ ΝΑΧΜΙΑ

Αφού εξήρε την ξεχωριστή προσωπικότητά της, αναφέρθηκε
στην αγάπη και φροντίδα με τις οποίες περιέβαλε τους Ομήρους επιζήσαντες των στρατοπέδων εξόντωσης και στο έργο της για την επαναδραστηριοποίηση της Ένωσης Ομήρων
για την οποία εργάσθηκε με ζήλο και αφοσίωση, καθώς και
για την ίδρυση της Β’ Γενιάς. Πράξεις γενναιότητας υπήρξαν
η κατάθεση της προσωπικής της μαρτυρίας με την έκδοση
του σχετικού βιβλίου και η πρωτοβουλία της για την μετάδοση της τραγωδίας του Ολοκαυτώματος στη Νέα Γενιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε:
1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της.
2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία από τη Γεν. Γραμματέα
κα Ντόνα – Λίλιαν Καπόν.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του ΚΙΣ Ελλάδος «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας ΝΤΟΝΑ – ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ
* Σημείωση: Ψηφίσματα και μηνύματα για την Μπέρρυ Ναχμία
εκδόθηκαν από πολλούς Εβραϊκούς Οργανισμούς τα οποία
θα δημοσιευθούν σε προσεχή τεύχη του ενημερωτικού δελτίου «Τα Νέα μας».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

 ΑΘΗΝΑ .- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Άννας Τζων Ματαθία, ετών 65
–Στέλλας Ιωσήφ Σαμπά, ετών 96
– Μπονίκα-Μπέρρυ Μέντες Ναχμία, ετών 89.
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Σάρας Μωυσή Ταμπώχ, ετών 90
– Ιωσήφ Σολομών Ματαλών, ετών 91.
ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

 αθηνα.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας
ανακοινώθηκαν οι γεννήσεις των:
– Λίνας, κόρης της Μπελλίνας Οβαδία και
του Ιωσήφ Ερρέρα.
– Ντανιέλ, γιου της Σίρλεϋ Μάτσα και
του Ίνο Σούση.
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας ανακοινώθηκε η γέννηση της

Αριστοτέλειας, κόρης της Φωτεινής-Ορίτ
Πολιτάκη και του Βίκτωρα Ναρ.
ευχαριστηριΑ

- Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο βαρύτατο πένθος μας για
την τραγική απώλεια της λατρευτής μας
συζύγου, μητέρας, αδερφής και γιαγιάς
Άννας Ματαθία.
Ο σύζυγος Τζων Ματαθίας
Τα παιδιά:
Ράσυ Ματαθία & Ιωσήφ Οβαδίας
Τάνια Ματαθία
Τα αδέλφια: Έφη & Βίκτωρας Μπατής
Ρόζη & Δαυίδ Μπατής
Ο εγγονός Σόλωνας Οβαδίας
- Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος για
την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Κλάρας Καπέτα.
Τα παιδιά της
Τα εγγόνια της

- Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος για
την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδερφής Σαρίνας Ταμπώχ.
Τα παιδιά:
Ερικέττη Σιακή – Αναστάσιος Αβάνογλου
Τα εγγόνια Αλέξανδρος – Αβραάμ
Τα αδέρφια Ζακίνος – Καμέλια Μπέγα
σΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδος συγχαίρει τον μαθητή Ερρίκο Τραγάκη –
Φριζή για τις επιδόσεις του στους Πανελλήνιους Αγώνες Kanoe-Kayak, όπου
έλαβε ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια και θα αγωνίζεται πλέον στην Α΄
Εθνική κατηγορία.
Όλα τα μέλη της Κοινότητας του εύχονται να αριστεύει και να έχει πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference με το πρόγραμμα (SO40) 13793, ενέκρινε για το έτος
2013 ποσό ύψους 231,852.00 €, για την
αντιμετώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων επιζώντων από τις διώξεις των Ναζί. Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος ανέλαβε
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το
πρόγραμμα αυτό, με την ίδια διαδικασία.
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά
στην κάλυψη βασικών κοινωνικών υπηρεσιών εντός οικίας ευάλωτων ηλικιωμένων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων
που διετέλεσαν όμηροι, εν κρυπτώ ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό
εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη
και διαθέτουν τα ανάλογα αποδεικτικά
στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).
Συνοπτική επισκόπηση των όρων
χορήγησης:
1. Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοικοι
Ελλάδας, θύματα των ναζιστικών διώξεων. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν
εκτός από τους επιζώντες ομήρους, και

5. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
6. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην κάλυψη βασικών κοινωνικών υπηρεσιών που
προσφέρονται εντός οικίας.
7. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα δικαιολογητικά
(ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και
συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική
γνώμη κοινωνικού λειτουργού) ανάλογα
με την περίπτωση.
8. Λαμβάνεται υπόψη η φυσική και ψυχολογική κατάσταση του αιτούντος.
9. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθημάτων λαμβάνει
ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει
οπωσδήποτε γνώση.
Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις
υποβάλλονται προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι κατά
τη διαδικασία υπολογισμού του ύψους
του συνολικού ετήσιου εισοδήματος των
αιτούντων, δεν συμπεριλαμβάνεται το

όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα
εργασίας, ή όσοι με οποιονδήποτε τρόπο
υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών.
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν ατομικό ετήσιο εισόδημα μετά τον φόρο
που δεν ξεπερνά τα 11.500 ευρώ περίπου
(16.000 Δολ.ΗΠΑ). (Δεν λαμβάνεται υπόψη
το εισόδημα του/της συζύγου). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Claims Conference, δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του εισοδηματικού
ορίου ενδεικτικά: συντάξεις γήρατος (π.χ.
κρατικές, ιδιωτικές), περιλαμβανομένων
αποζημιώσεων ασθενείας ή ατυχήματος
κλπ, αποζημιώσεις σύμφωνα με τον Δυτικογερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο (BEG)
και συντάξεις από το Article 2 Fund.
3. Εξετάζεται η Λειτουργική Ικανότητα
του δικαιούχου ο οποίος κατατάσσεται σε
ανάλογη κλίμακα ωρών παροχής υπηρεσιών οικιακής φροντίδας, με όριο τις 4, 10
και μέχρι 25 ώρες/εβδομάδα.
4. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να διαθέτουν
ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση των αναγκών τους περιουσιακά στοιχεία.
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ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
μη ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος
εφορίας για τη βεβαίωση του ύψους του
εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη
δήλωση να επισυνάπτεται εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι
Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους
οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και,
εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις,
τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα από το Κ.Ι.Σ.Ε.
και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις,
ή κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες των
αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2013
ποσόν των 231,852.00 €. Το πόρισμα αξιολόγησης υποβάλλεται για έγκριση στο
Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. Στη συνέχεια το Κ.Ι.Σ.Ε.
προβαίνει στην απόδοση προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν σχετική
απόδειξη, μέσω των Κοινοτήτων.
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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς
Συνέχεια από τη σελ. 1

λέντα, τα όνειρα, οι προσδοκίες τους. Μαζί τους χάθηκαν και οι
φιλίες μας, η δυναμική της πόλης, η δυνατότητά τους να συνεχίσουν την επιστημονική, πολιτική, συνδικαλιστική τους δραστηριότητα που τόσο πολύ άφησε τα ίχνη της στη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε τους γείτονες, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας,
τον σημαντικό μας έτερο. Μαζί τους χάθηκαν τα παιδιά τους ή
και τα δυνάμει παιδιά τους, αυτά που θα είχαν γεννηθεί και θα είχαν προσδιορίσει με σημαντικό τρόπο το γίγνεσθαι της πόλης».
Ο πρόεδρος της Ι.Κ.Θ. και του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, στην προσφώνησή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε το συμβολισμό της
αφετηρίας και της κατάληξης της πορείας: «Στην Πλατεία Ελευθερίας ξεκίνησαν οι διωγμοί εναντίον των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στις 11 Ιουλίου 1942. Στον παλιό σιδηροδρομικό
σταθμό πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα για την απάνθρωπη θανάτωσή τους. Δέκα χιλιάδες Εβραίοι μεταφέρθηκαν με τη
βία για να δουλέψουν ως σκλάβοι σε έργα οδοποιίας. Πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες και την ασιτία μέσα σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Άραγε, υπογράμμισε, πόσοι γνωρίζουν
ότι για να γλυτώσει τους υπόλοιπους, η Κοινότητά μας πλήρωσε λύτρα; Ότι κατέβαλε στους Γερμανούς ένα τεράστιο ποσό για
να εξασφαλίσει, όπως νόμιζε, τις ζωές τους; Άραγε, πόσοι γνωρίζουν ότι αυτή η βάρβαρη δουλοκτητική μεταχείριση των κατακτητών, αυτή η απάνθρωπη δουλεμπορία, δεν έχει αναγνωριστεί από τους θύτες;».
Όταν η πορεία έφτασε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, η χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας τραγούδησε σεφαραδίτικα
τραγούδια και ο ραβίνος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια, διαβάστηκε το κείμενο των διοργανωτών, το οποίο κατέληγε ως εξής: «Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι ο θάνατος τόσων αθώων ανθρώπων δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Οι άνθρωποι
αυτοί κατηγορήθηκαν ότι ήταν η ρίζα κάθε κακού. Πολιτικές δυνάμεις τους κατηγόρησαν ότι ήταν η ρίζα κάθε κακού. Εκατομμύρια Γερμανοί πείστηκαν ότι οι Εβραίοι ήταν η ρίζα κάθε κακού.
Εκατομμύρια Ευρωπαίοι ανέχτηκαν χιλιάδες Βαρόνου Χιρς, χιλιάδες Στασιόν Τσικό, χιλιάδες Ρεζί Βαρδάρ. Αυτή η ανοχή επέτρεψε το τεράστιο έγκλημα. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων σημαίνει καμία ανοχή. Καμία ανοχή, καμία αδιαφορία».
Σε πνεύμα συναισθηματικής φόρτισης, θρήνου και περισυλλογής, επιζώντες και απόγονοι τοποθέτησαν λουλούδια στις σιδηροδρομικές γραμμές του σταθμού που σηματοδότησαν το ξεκλήρισμα του εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, το άνθος των Βαλκανίων:
Μεταξύ Μεγαλείου και Ολοκαυτώματος

Στις 15 Μαρτίου έγιναν, στο φουαγιέ του Δημοτικού Μεγάρου,
τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Θεσσαλονίκη,
το άνθος των Βαλκανίων: Μεταξύ Μεγαλείου και Ολοκαυτώματος», την οποία επιμελήθηκε το ίδρυμα Yad Vashem. Η έκθεση
παρουσιάστηκε με τη φροντίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην
Ελλάδα και την υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά, καθώς ο
Καναδάς έχει φέτος την προεδρία του Διεθνούς Οργανισμού για
την Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Πολλοί Θεσσαλονικείς
αλλά και επισκέπτες απ΄ όλον τον κόσμο επισκέφθηκαν την έκθεση. Στα εγκαίνια μίλησαν ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Α. Μέκελ,
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης και ο πρόεδρος του
ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δ. Σαλτιέλ.
ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

Στις 16 Μαρτίου, με το σύνθημα «Ποτέ Ξανά» έγινε συμβολική
πορεία Μνήμης από την Πλατεία Ελευθερίας έως τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, αναπαριστώντας την «Πορεία προς τον
θάνατο» που ακολούθησαν οι Εβραίοι Θεσσαλονικείς που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου.
Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, στην πορεία
συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των
οποίων επιζώντες του Ολοκαυ τώμα το ς ,
εκ πρόσωποι
του Δήμου με
επικεφαλής τον
δήμαρχο, και ομόθρησκοι απ΄ όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Στην αφετηρία, την Πλατεία Ελευθερίας, όπου σήμερα βρίσκεται το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, εκφωνήθηκαν ομιλίες και
μηνύματα. Συμβολικές συμμετοχές: του κ. Μοσέ Αελιών, προέδρου της Ένωσης των ελληνικής καταγωγής Επιζησάντων των
Ναζιστικών Στρατοπέδων που ζουν στο Ισραήλ, επιζώντων με
τις οικογένειες και τα εγγόνια τους, του πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO κ. Ίβρι Γκίτλις, του πρέσβη του Ισραήλ, των προξένων των ΗΠΑ και της Γερμανίας, εκπροσώπου του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, του αντιπρύτανη του ΑΠΘ κ. Γιάννη Παντή,
μελών του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αβραμόπουλου και μελών του Δ.Σ. κ.ά.
Στην προσφώνησή του ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης τόνισε: «Η πόλη έχασε ένα δυναμικό της κομμάτι και η απώλεια
αυτή είναι πολλαπλώς σημαντική για την οικονομία, τον πολιτισμό και την οικογεωγραφία της. Δεν είναι μόνο οι πάνω από
50.000 συμπολίτες μας που χάθηκαν και μαζί μ’ αυτούς τα τα-

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το βράδυ της 16ης Μαρτίου έγινε στην αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συναυλία σεφαραδίτικης μουσικής, με τίτλο «The Jewish Soul», με τη Συμφωνική
Ορχήστρα του Δήμου. Τρεις αξιόλογοι Ισραηλινοί καλλιτέχνες,
ο διευθυντής ορχήστρας Μπέντζαμιν Ασκεκάνζυ, η υψίφωνος
Εβίτα Αντλέροβα και ο σαξοφωνίστας Αμίρ Γκβίρτσμαν, πλαισίωσαν τη Συμφωνική του Δήμου. Μοναδική εμπειρία για το φιλόμουσο κοινό ήταν η ερμηνεία εβραϊκού ύμνου με σοφάρ από
τον σαξοφωνίστα.
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70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού
Πριν την έναρξη της μουσικής εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.Θ. κ. Δ. Σαλτιέλ, ο πρέσβης
του Ισραήλ κ. Α. Μέκελ, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ κ. Ιωάννης Παντής και ο καθηγητής κ. Στίβεν Κατς εκπρόσωπος του Διεθνούς
Οργανισμού για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος.
Ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι πολλά
αυτά που μας συνδέουν ως πανεπιστημιακή κοινότητα με την
ιστορία των Εβραίων της πόλης μας. Πάνω από όλα ο κοινός τόπος αφού η Πανεπιστημιούπολη ως τόπος γνώσης βρίσκεται
πάνω σε ένα τόπο μνήμης της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης…
Για πολλές δεκαετίες το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δίσταζε να
σταθμίσει την ευθύνη του αλλά και να τιμήσει όσα μέλη της κοινότητάς του τόλμησαν και βοήθησαν. Για πολλά χρόνια μπορούσε κανείς να διακρίνει στους υπαίθριους χώρους του σπαράγματα από ταφόπλακες, χωρίς να υπάρχει μία αναφορά που να
εξηγεί γιατί αυτές
βρίσκονταν εκεί
παρατημένες.
Σήμερα, όμως,
το Αριστοτέλειο
Πανεπισ τήμιο,
απαλλαγμένο
από ενοχικά σύνδρομα, αντικρίζει
πια αυτό το παρελθόν, την ιστορία και τον χαμό
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ως κομμάτι και της δικής του
ιστορίας. Εβδομήντα χρόνια μετά στέκεται απέναντι σε όλους
όσοι αρνούνται το Ολοκαύτωμα και κηρύσσουν πιο ανοιχτά από
ποτέ άλλοτε τον λόγο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού.…
Η παρούσα πρυτανική αρχή έχει ήδη προβεί στις πρώτες ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας για την επανασύσταση της
έδρας Εβραϊκών Σπουδών, που προβλεπόταν από την πράξη
ίδρυσης του Πανεπιστημίου μας το 1925 και η οποία καταργήθηκε αναίτια από την δικτατορία του Μεταξά το 1939. Ελπίζουμε ότι με την πρωτοβουλία μας αυτή η Θεσσαλονίκη θα καταστεί και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον κέντρο γνώσης για την
ιστορία και τον πολιτισμό των Εβραίων…».
Ο αντιπρύτανης ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος σε
ενέργειες για την τοποθέτηση Μνημείου εντός του ΑΠΘ, καθώς
και σε συνεργασία με πανεπιστήμια του Ισραήλ.

γενικού γραμματέα Δημοσίων
Έργων κ. Στράτου Σιμόπουλου,
της ειδικής απεσταλμένης του
Υπ.Εξ. για θέματα Ολοκαυτώματος κας Φωτεινής
Τομαή-Κωνσταντοπούλου, του
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, εκπροσώπου του
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, βουλευτών, διπλωματών, εκπροσώπων εβραϊκών Οργανισμών του εξωτερικού καθώς και προέδρων Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος και εκπροσώπων
Εβραϊκών Οργανισμών.
Η τελετή ξεκίνησε με δέηση και άναμμα κεριών από επιζώντες
ομήρους (φωτογραφία). Ακολούθησαν σημαντικές ομιλίες, αποσπάσματα των οποίων δημοσιεύονται παρακάτω, από τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ.
Γιάννη Μπουτάρη, τον πρόεδρο του WJC κ. Ρόναλντ Λόντερ, τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου κ. Μοσέ Κάντορ,
τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ.Θ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ, ο οποίος ανέγνωσε
μήνυμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου,
τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και πρόεδρο
του Εβραϊκού Πρακτορείου κ. Νατάν Σαράνσκι και τον εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ. Τάσο Κουράκη, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του πρόεδρου του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Αλέξη Τσίπρα.
H τελετή ολοκληρώθηκε με μουσική αναφορά με τη συμμετοχή
του διάσημου βιολιστή κ. Ιβρυ Γκίτλις, πρέσβη καλής θελήσεως
της UNESCO, και του
βιολιστή κ. Αλέξανδρου Χαλάψη, με σύνολο εγχόρδων νέων
καλλιτεχνών από την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπό την επιμέλεια της κας Άνχελα Αρμπελάεζ,
επικεφαλής της Ομάδας Διαπολιτισμικού
– Διαθρησκευτικού
Διαλόγου.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Στις 17 Μαρτίου έγινε στη Συναγωγή Μοναστηριωτών η πανηγυρική Τελετή Μνήμης παρουσία του πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαμαρά (φωτογραφία), του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Σίμου
Κεδίκογλου, των υπουργών Τουρισμού κας Όλγας Κεφαλογιάννη, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη,
Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελου Λιβιεράτου, Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρου Καράογλου, των υφυπουργών Εξωτερικών
κ. Κώστα Τσιάρα και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη, του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Καλαφάτη, του
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€ 0,01

 Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
 E κδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
 Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος, Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.
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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

…Η «Χρυσή Αυγή» αποτελεί κίνδυνο και απειλή όχι μόνο για
ορισμένες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, αλλά και για
τη δημοκρατία της Ελλάδας.
Αυτό που πρέπει να διδαχθούμε από το Ολοκαύτωμα είναι πως
όλες οι μορφές ρατσισμού, αντισημιτισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας πρέπει να καταπολεμηθούν αποφασιστικά χρησιμοποιώντας τους νόμους.
… Ένα από τα μαθήματα που πήραμε πριν από 70 χρόνια είναι το
εξής: Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με το κακό.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ελπίζουμε ότι η Κυβέρνησή σας θα λάβει ακόμη ισχυρότερα μέτρα ενάντια στους νεοναζί. Ελπίζουμε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει νόμο με τον οποίο θα τιμωρούνται αποτελεσματικά οι αρνητές του Ολοκαυτώματος.
Ίσως το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει την απαγόρευση εξτρεμιστικών κομμάτων που αποτελούν απειλή για τη
δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια…
… Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας γιατί δείχνετε σε όλους
πως μόνο με την υπενθύμιση του παρελθόντος και τη γνώση
όσων συνέβησαν μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον».

Του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά:
«…Τώρα είναι που δεν πρέπει να
αφήσουμε την απάθεια, που δεν
πρέπει να αφήσουμε τον εφησυχασμό, να διαβρώσουν τα κράτη,
να διαβρώσουν τους λαούς της Ευρώπης, όπως συνέβη, στην τραγική, στη δραματική δεκαετία του
’30… Σας βεβαιώ ότι στην Ελλάδα δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο γιατί δεν το θέλει η σημερινή κυβέρνηση…
Αλλά γιατί δεν το θέλουν οι Έλληνες. Γιατί δεν τους το επιτρέπει
η παράδοσή τους. Γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά αντισώματα στο
DNA μας, στο γονίδιό μας, που πολεμούν αυτόν τον «ιό».
Φίλες και φίλοι,
Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, είναι γιατί θυμόμαστε. Χωρίς μνήμη δεν υπάρχει Πολιτισμός, δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία με
προοπτική και μέλλον, χωρίς μνήμη.
Ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, στέλνω από το βήμα αυτό ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία: Θα
εξακολουθήσουμε όπως και στο παρελθόν, με νομοθετικά μέτρα
όποτε χρειάζεται να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση κρουσμάτων βίας και ρατσισμού. Από το βήμα αυτό, τιμώντας τους νεκρούς μας, σας καλώ όλους στον αγώνα που απαιτεί
η υπόσχεσή όλων μας. Η υπόσχεση του «Ποτέ ξανά».
Να το πούμε καθαρά και να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι…
Να το πούμε δυνατά, για να το ακούσουν κι όλοι οι άλλοι γύρω μας…
Να το πούμε πειστικά, για να το πιστέψουν τα παιδιά μας. Και για
να το περάσουν και εκείνα στα δικά τους παιδιά…
Να το πούμε με λόγια, αλλά να το πούμε και με πράξεις, για να ανακουφιστούν και οι ψυχές εκείνων χάθηκαν τότε… Ποτέ Ξανά!».

Του προέδρου του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.Θ. Δαυίδ Σαλτιέλ:
«… Οι διώκτες μας επιχείρησαν να
καταργήσουν τα πρόσωπα των προγόνων μας, να αντικαταστήσουν τα
ονόματά τους με αριθμούς, να διακόψουν τους δεσμούς μας με την
ιστορία, να εξαλείψουν την αυτοσυνειδησία μας, να σβήσουν –με δυο
λόγια- όχι μόνον τους ανθρώπους
από το χάρτη, αλλά και την ιστορία
τους. Αυτό προσπάθησαν… Αλλά
δεν τα κατάφεραν. Γιατί σήμερα είμαστε εδώ!
…Είμαστε εδώ, όμως, σε ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον
που φαίνεται όχι μόνον να έχει ξεχάσει, αλλά και να μην κατανοεί
το Ολοκαύτωμα. Σε ένα περιβάλλον που αναβιώνει τις συμπεριφορές εκείνες που οδήγησαν στην καταστροφή: Το ρατσισμό, το
μίσος για τον Άλλον, τη βία. Αλλά και την απάθεια της πλειονότητας, την αδιαφορία απέναντι στο ρατσισμό, το μίσος και τη βία.
Εβδομήντα χρόνια μετά την αναχώρηση του πρώτου συρμού, η
έμπρακτη απόδοση τιμής στους μάρτυρες του 1943 είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσισμού και του μίσους. Εβδομήντα χρόνια μετά. τα παιδιά, οι χήρες, οι γέροντες, οι άντρες
και οι γυναίκες που στοιβάχτηκαν με βία στα βαγόνια και στους
θαλάμους αερίων στοιχειώνουν και απαιτούν αποτελεσματική
αντιμετώπιση του ρατσισμού και του μίσους. Τα αθώα θύματα
ρατσιστικού μίσους, στέκονται μπροστά μας και διεκδικούν τα
δικαιώματα της ανθρωπότητας από την ίδια την ανθρωπότητα.
Στεκόμαστε δίπλα τους. Είμαστε όλοι παιδιά τους, δεν τους ξεχνάμε ποτέ».

Του προέδρου του WJC Ρόναλντ Λόντερ:
« …Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε
αυτούς που επέζησαν και επέστρεψαν για να ξαναχτίσουν την
Κοινότητα, καθώς και σε όσους
κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, όπως ο Δαυίδ Σαλτιέλ, για να
μπορέσουν να διατηρήσουν την
εβραϊκή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης…
Ο λόγος για τον οποίο η ηγεσία
του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, καθώς και οι επικεφαλής
πολλών εβραϊκών κοινοτήτων βρίσκονται μαζί σας σήμερα δεν
είναι μόνο για να θυμηθούμε το παρελθόν. … Σήμερα, σε αυτή
τη χώρα, πολλοί Εβραίοι έχουν και πάλι λόγους για να ανησυχούν.
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Εκδηλώσεις Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΕΔΡΙΟ του WJC

Από το ΨΗΦΙΣΜΑ του WJC

Σε συνέχεια της τελετής στη Συναγωγή, οι εκπρόσωποι του WJC, Η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, που
υπό την προεδρία του κ. Ρ. Λόντερ συνεδρίασαν σε αίθουσα μεγά- συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στις 17 Μαρτίου 2013,
λου ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Η Εκτελεστική Επιτροπή του για να τιμήσει την 70ή επέτειο από την εκτόπιση στα ναζιστικά
Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου αποτελείται από 26 μέλη που στρατόπεδα θανάτου περίπου 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης,
εκπροσωπούν εβραϊκές κοινότητες και οργανισμούς από όλες τις εκ των οποίων περισσότεροι από 48.000 δολοφονήθηκαν:
περιοχές του κόσμου. Οι πρόεδροι των Εβραϊκών Συνεδρίων της […]
Ευρώπης, Ευρασίας, Ισραήλ, Βορ. Αμερικής, Λατινικής Αμερικής ΕΚΦΡΑΖΕΙ τη μεγάλη ανησυχία της για το γεγονός ότι μέρος της
εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η διευρυμένη συ- ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πως δεν κατανοεί το πού μπορεί να
νάντηση που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη περιελάμβανε επίσης οδηγήσει μία τέτοια ιδεολογία μίσους, για το γεγονός ότι οι Αρχές επιβολής του νόμου έχουν κατ΄ επανάπροέδρους και εκπροσώπους εβραϊκών
ληψη κατηγορηθεί πως δείχνουν
κοινοτήτων από την Αυστραλία, την Βεεπιείκεια προς τους ακτιβιστές της
νεζουέλα, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την
«Χρυσής Αυγής», που επιτίθενται
Αργεντινή, τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Γερμε βίαιο τρόπο κατά εργαζόμενων
μανία, την Ουγγαρία, τη Μεγ. Βρετανία
μεταναστών, καθώς και για το ότι
και την Νότιο Αφρική.
το Ελληνικό δικαστικό σύστημα παΣτα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίρουσιάζει αδυναμία στην απονομή
ου, παρουσιάστηκαν σε ιδιαίτερο πάνελ
Δικαιοσύνης σε όσους διαπράττουν
ελληνοεβραϊκά θέματα: ο πρόεδρος του
εγκλήματα μίσους. […]
ΚΙΣΕ ενημέρωσε γενικά για τα καίρια
ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τις ελληνικές Αρχές: να
ζητήματα και τους τομείς δράσεις του
λάβουν σοβαρά και συγκεκριμένα
Ελληνικού Εβραϊσμού και ο κ. Β. Ελιέζερ
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ με τον πρόεδρο του ΚΙΣ Μ. Βρετανίας Β.
Γουάινμαν και το μέλος της Εκτελεστικής του WJC Μ. Σνάιντερ.
μέτρα κατά της άρνησης του Ολοεισηγήθηκε το θέμα του αντισημιτισμού
καυτώματος, του αντισημιτισμού,
στην Ελλάδα. Για το θέμα της ανάπτυξης
των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ ενημέρωσε τους συνέ- του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, να εφαρμόσουν όλους τους σχεδρους ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Α. Μέκελ. Οι εκπρόσωποι του Πα- τικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν σ΄ αυτόν τον τομέα και
γκοσμίου Εβραϊσμού ενέκριναν ψήφισμα καταδίκης των μεθόδων να ενώσουν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις ενάντια στους εχθρούς
της Χρυσής Αυγής, αφήνοντας έτσι και μία γραπτή καταγραφή της της δημοκρατίας, ώστε να μην επιτραπεί να διολισθήσει η κοινωνία
στο σκοτάδι του ρατσιστικού μίσους και του αντισημιτισμού.
αντίδρασης του WJC στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.
Μετά το τέλος του Συνεδρίου παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο ΚΑΛΕΙ την Ελλάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης πολιτιοποίο παρακάθησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, των αρχών της κών κομμάτων, όπως της «Χρυσής Αυγής», που θέτουν σε σοβαρό
πόλης και του ελληνικού εβραϊσμού. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κίνδυνο τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κων. Τσιάρας. Ακολούθησαν ομιλίες ΚΑΛΕΙ την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι πολιτικά κινήαπό τον πρόεδρο του WJC και τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και ανταλ- ματα που υιοθετούν αρχές που βασίζονται σε διακρίσεις σε βάρος
λαγή αναμνηστικών δώρων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Ι.Κ. εθνοτικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, κατά παράβαση του ΧάρΘεσσαλονίκης και τον κ. Δαυίδ Σαλτιέλ απηύθυνε ο κ. Ρόναλντ τη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, θα αντιμετωπίζονται με τον
Λόντερ για την εγκάρδια φιλοξενία, και την άριστη διοργάνωση ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι οι αρμόδιες αρχές
του τριημέρου, για τις υψηλού επιπέδου και ποικίλου συμβολικού επιβολής του νόμου θα λαμβάνουν κάθε αναγκαία στήριξη για την
προστασία των πολιτών από τέτοια εγκλήματα.
περιεχομένου εκδηλώσεις.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ WJC Ο ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ εξελέγη αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC). Οι εκλογές διεξήχθησαν
κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης του
WJC που έγινε στη Βουδαπέστη από 5 –
7 Μαΐου 2013. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ήταν
μεταξύ των ομιλητών και ενημέρωσε για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την
άνοδο της δημοτικότητας των νεοναζιστικών ιδεολογιών, αλλά και για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί από
το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η εκλογή του κ. Δαυίδ Σαλτιέλ μεταξύ των
αντιπροέδρων του WJC αποτελεί σημαντική τιμητική διάκριση που για πρώτη φορά
επιφυλάσσεται σε πρόεδρο του ΚΙΣΕ και
αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του τόσο στον Ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο Εβραϊσμό.
Παράλληλα, η εκλογή του κ. Δ. Σαλτιέλ
αποδεικνύει ότι μια μικρή Κοινότητα,
όπως είναι σήμερα η ελληνική, έχει κατορθώσει να εξελιχθεί –με τη δραστηριότητα που επί σειρά ετών έχει αναπτύξει
και την πολιτική θετικής παρουσίας που
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έχει ασκήσει, σε αξιόλογο παράγοντα του
διεθνούς Εβραϊσμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην συγχαρητήρια
επιστολή που απηύθυναν προς τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Μ. Μαγρίζος και η γ.γ. κα Λ. Καπόν: «Η
διάκριση αυτή αντανακλά σε όλο το Δ.Σ.
του ΚΙΣ Ελλάδος που χάρις στον δυναμικό
ηγέτη του διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στα
κοινά του παγκόσμιου Εβραϊσμού». (Αναλυτικό ρεπορτάζ από τις εργασίες της Γεν.
Συνέλευσης του WJC θα δημοσιευθεί στο
επόμενο τεύχος του δελτίου «Τα νέα μας»).

Τα Νέα μας

Απρίλιος 2013

ενημέρωση

ΚΙΣ

οτήτων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, και σχετικά νομικά
θέματα. Κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των Κοινοτήτων και έγιναν διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης που θα ικανοποιούσε
όλες τις πλευρές συσπειρώνοντας τις δυνάμεις του Εβραϊσμού. Οι
συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία και οι αντιπρόσωποι της
Ι.Κ. Αθηνών και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν της ψηφοφορίας. Λόγω έλλειψης απαρτίας δεν προχώρησε
η διαδικασία, ανακοινώθηκε η διακοπή των εργασιών του Συνεδρίου και η ματαίωση της ψηφοφορίας. Προτάθηκε να συγκληθεί
το επόμενο Συνέδριο εντός τριμήνου, με προτεινόμενη ημερομηνία την 29η Ιουνίου 2013, και διαδικασία που θα περιλαμβάνει εκ
νέου υποβολή υποψηφιοτήτων.

20ό Τακτικό Συνέδριο
Αντιπροσώπων Ι.Κ. Ελλάδος
Αθήνα, 20 Απριλίου 2013
Στις 20 Απριλίου 2013 συγκλήθηκε στην Αθήνα το 20ό Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, το οποίο είχε προηγουμένως αναβληθεί κατά τη σύγκληση
των Αντιπροσώπων της 2ας Φεβρουαρίου 2013.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά
στις προσπάθειες που έγιναν για την εξεύρεση συναινετικής λύσης για τη νέα διοίκηση, ανακοινώνοντας ότι αυτές δεν έφεραν
αποτέλεσμα. Ακολούθησε περιεκτική αναδρομή στους κυριότερους άξονες δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. από τον πρόεδρο του
ΚΙΣΕ, ο οποίος τόνισε τα φλέγοντα ζητήματα και τα αποτελέσματα των ενεργειών του ΚΙΣΕ.
Εξελέγη το προεδρείο του Συνεδρίου με πρόεδρο τον κ. Σολομών

Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος
Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013, η γενική γραμματέας του ΚΙΣΕ κα Ντόνα-Λίλιαν Καπόν παρέστη σε εκδήλωση οργανωμένη από τον
τομέα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και την ομάδα για την μελέτη και διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, σε εκδήλωση με θέμα «Η Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο Ελληνικό Σχολείο. Προσεγγίσεις &
Διδακτικές προτάσεις».
Ομιλητές ήταν ο καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.
Βασίλης Αντωνόπουλος, θεολόγος, και οι φιλόλογοι κα Εύη Μανοπούλου, κ. Μιχάλης Πάγκαλος, κα Μαρία Φραγκουλάκη και κα
Ελένη Μπεζέ.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν την διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος στο μάθημα των θρησκευτικών, την συνεισφορά της προφορικής ιστορίας στην διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, την απουσία του «ριζικού κακού» ενός βασικού κεφαλαίου
ηθικής από το σχολικό πρόγραμμα, την διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Ιστορία της Γ’ Λυκείου, καθώς και την παρουσίαση
πολλών και σημαντικών Ελληνικών εβραϊκών Κοινοτήτων πριν
και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στη συνέχεια, η κα Γεωργία Γκότση, επίκουρη καθηγήτρια του
τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματεύθηκε το θέμα της εβραϊκής μνήμης στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και ο κ. Σάββας Μιχαήλ, συγγραφέας, μίλησε για τις δυσκολίες που ενδημούν στην παρουσίαση του ζοφερού κόσμου
του Άουσβιτς, στο παιδί.
Συντονιστής ήταν ο κ. Δημήτρης Μπλατσούκας, καθηγητής Μουσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Όλες οι εργασίες παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί προέβαλαν το θέμα από διαφορετική σκοπιά η κάθε μία απ΄ αυτές.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισήγηση της κας Μαρίας
Φραγκουλάκη, για το λόγο ότι ασκεί σοβαρή κριτική και επισημαίνει τις ελλείψεις και αδυναμίες στο βιβλίο ιστορίας της Γ’ Λυκείου,
γεγονός που οδηγεί στο να μην παρουσιάζεται το Ολοκαύτωμα
ως γεγονός που σχετίζεται με την εθνική ιστορία μας.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση όπου
σε κάποιες περιπτώσεις συμμετείχε και η παριστάμενη εκπρόσωπος του ελληνικού εβραϊσμού.

Παρέντε, αντιπρόεδρο τον κ. Βίκτωρ Ελιέζερ και γραμματέα την
κα Λίλιαν Καπόν. Ακολούθησαν ερωτήσεις επί των πεπραγμένων
του ΚΙΣΕ και ψηφίστηκε η απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ. Στη
συνέχεια ο κ. Ελιέζερ παρουσίασε εισήγηση της Επιτροπής για την
Αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού, η οποία ορίστηκε από το ΚΙΣΕ
σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του 19ου Τακτικού Συνεδρίου
των Κοινοτήτων. Τα πορίσματα της εισήγησης εγκρίθηκαν, με τη
διευκρίνιση όπως το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ διερευνήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα που είχαν τεθεί από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Λάρισας και Βόλου. Το Συνέδριο των Κοινοτήτων καταληκτικά ψήφισε τα παρακάτω τα οποία θα τεθούν
προς υλοποίηση από τη νέα διοίκηση:
• Σύγκληση εκτάκτου καταστατικού Συνεδρίου, με θέμα την
τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού του ΚΙΣΕ, που
αφορά τις προβλεπόμενες θητείες που δύναται να υπηρετεί ο
πρόεδρος του Δ.Σ.
• Σύγκληση Συνεδρίων σε ετήσια βάση, για καλύτερη ενημέρωση επί των πεπραγμένων.
• Προσπάθεια για επιστροφή των σπουδαστικών δανείων, στα
πλαίσια της εξασφάλισης οικονομικών πόρων για το ΚΙΣΕ.
• Καταγραφή των Πρακτικών των Τακτικών Συνεδρίων σε σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά το 4μηνο, και έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων.
Το συνέδριο απασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα των υποψηφι-

8

