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ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επί σειρά πολλών ετών η ηγεσία του Εβραϊσμού της Ελλάδος,
το ΚΙΣΕ, δεν έπαψε να θεωρεί ότι η «Διεθνής Σύμβαση για την
εξάλειψη των φυλετικών Διακρίσεων» που ψήφισε ήδη από το
1965 ο ΟΗΕ, καθώς και οι πολλαπλοί νόμοι που θεσπίστηκαν κατ΄
εφαρμογή της στην Ελλάδα ήταν αναποτελεσματικοί για τη δίωξη
του με πολλά προσωπεία εκφραζόμενου αναχρονιστικού ρατσισμού, που οδηγεί στη βαναυσότητα της μισαλλοδοξίας και στον
σκοταδισμό του αντισημιτισμού.
Μακριά από ανάμιξη στην πολιτική, το ΚΙΣΕ κατ΄ επανάληψη είχε
επιστήσει την προσοχή των κυβερνήσεων όλων των κομμάτων
που ήρθαν στην εξουσία για τις ατέλειες των σχετικών νόμων.
Έγιναν τότε κάποιες διορθώσεις, όπως π.χ. το 1984, επί υπουργού
Γ. Μαγκάκη, με την προσθήκη του κολασμού των θρησκευτικών
διακρίσεων, το 2001, επί υπουργού Μ. Σταθόπουλου, για την αυτεπάγγελτη δίωξη όσων προβαίνουν σε ενέργειες που οδηγούν
στο μίσος. Έμειναν όμως έξω από την ελληνική νομοθεσία σαφείς
διατάξεις για την τιμωρία όσων αρνούνται γενοκτονίες που έχουν
αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς ή από την ελληνική Βουλή (π.χ. άρνηση των εγκλημάτων του Ολοκαυτώματος).
Παρόμοιες διατάξεις έχουν από χρόνια ενσωματωθεί σε κοινοτική οδηγία καθώς στις νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών βάσει
των οποίων έχει κατά περίπτωση, κινηθεί η ποινική δικαιοσύνη
(π.χ. στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία).
Οι επισημάνσεις για τη μη αντιμετώπιση σαφών ναζιστικών πράξεων και χιτλερικών ιδεωδών δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.
Τώρα που οι νεοναζί αντιπροσωπεύονται στη Βουλή, προβαίνουν
σε κάθε είδους ασχήμιες, σε ανατριχιαστικές εκδηλώσεις μίσους,
σε πράξεις πρωτοφανούς χυδαιότητας και «τραμπουκισμού», η
πολιτεία κατάλαβε τον κίνδυνο. Ο ελληνικός λαός για πρώτη
φορά αντιμετωπίζει τα νέα Τάγματα Εφόδου, την ιταμότητα των
τρομακτικά ξυρισμένων κεφαλιών με τα μαύρα πουκάμισα των
Μελανοχιτώνων, την εγκληματική παρανομία που αποβλέπει
στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος
της χώρας, στην ίδια τη διάλυση του Κράτους, ώστε να εγκαταστήσουν –όπως αυτοί ελπίζουν- τη ναζιστική δικτατορία τους.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός, ως μέρος του ελληνικού λαού κι ως
θρησκευτική μειονότητα, ελπίζει ότι με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο η ελληνική δικαιοσύνη θα θωρακιστεί αυτή τη φορά
αποτελεσματικά, ώστε να πέσουν οι μάσκες της υποκρισίας και
για να μην περάσει ο νεοναζισμός.
Η αντιμετώπιση της νεοναζιστικής παρουσίας χρειάζεται υπερβάσεις στις επιφυλάξεις και στις διαφορές.

Βουδαπέστη 5 έως 7 Μαΐου 2013
Αντιπρόεδρος του WJC
εξελέγη ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
Από τις 5 έως τις 7.5.2013 πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη, οι εργασίες της 14ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου
Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC). Το WJC επέλεξε φέτος την Ουγγαρία ως τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, για να δείξει την
αλληλεγγύη του παγκόσμιου εβραϊσμού στους Εβραίους της
χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο αντισημιτισμό.
Στη Συνέλευση
συμμετείχαν 500
εκ πρόσωποι και
προσκεκλημένοι
εβραϊκών κοινοτήτων και οργανισμών
από περίπου 100
χώρες. Ο ελληνικός
εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον
πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ.
Ο πρόεδρος του EJC Μ. Κάντορ με τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ
Δαυίδ Σαλτιέλ, τον
οποίο συνόδευσε ως
παρατηρητής ο Δρ Πωλ Χάγουελ.
Στις 5.5.2013 πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε και καλωσόρισε τους Συνέδρους,
ο πρόεδρος του ΚΙΣ Ουγγαρίας Πίτερ Φελντμάγιερ, ο οποίος
μίλησε για την ιστορική παράδοση και τις σημερινές ανησυχίες
των Εβραίων της Ουγγαρίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος είπε πως «Δεν είναι αποδεκτός ο
αντισημιτισμός που υπάρχει σήμερα στην Ουγγαρία και δεν θα
υπάρξει καμία ανοχή σε αυτό το ζήτημα». Ο πρόεδρος του WJC
απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας ζήτησε
από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για τον αυξανόμενο
αντισημιτισμό, ο οποίος προέρχεται κυρίως από το ακροδεξιό
κόμμα Jobbik.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν στις 6.5.2013 με ομιλία
του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Δρ Γκουίντο Βεστερβέλερ, τον οποίο προσφώνησε ο πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ και ευχαρίστησε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣ Γερμανίας Δρ Ντίτερ Γκράουμαν. Ο Γερμανός υπουργός στην ομιλία του
Συνέχεια στη σελ. 4
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Μνήμη της ΣΟΑ και Εβραϊκές Γιορτές
Η Ι.Κ. Αθηνών στις 7.4.2013 τίμησε τα θύματα του Ολοκαυτώματος τελώντας μνημόσυνο στην μνήμη τους στο εβραϊκό νεκροταφείο.
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν και ακολούθησε χαιρετισμός του κ. Ισαάκ Μιζάν, εκπροσώπου των Ελλήνων Ομήρων Εβραίων, επιζώντων των
ναζιστικών στρατοπέδων.
Ιδιαίτερα συγκινητική και επίκαιρη ήταν η ομιλία του γενικού
γραμματέα Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας κ. Γιώργου
Καλαντζή, κατά την οποία αναφέρθηκε στους αρνητές του Ολοκαυτώματος και τόνισε πως είναι ευθύνη όλων μας να μην ξεχάσουμε όσα συνέβησαν.
◆ Στις 15.4.2013 έγινε στη Συναγωγή «Μπεθ Σαλώμ» επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στους αγώνες Ανεξαρτησίας του
Κράτους του Ισραήλ, καθώς και ο εορτασμός της 65ης επετείου
από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ.
Η ιδιαιτερότητα της φετινής εκδήλωσης ήταν ότι διοργανώθηκε από τη Νεολαία της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Σαλίαχ
Jonathan Zandberg, συνδυάζοντας το θρησκευτικό κομμάτι με
μία απολαυστική μουσική εκδήλωση προσαρμοσμένη στο κλίμα της ημέρας και μία ιστορική αναδρομή για το Ισραήλ από το
1948 μέχρι σήμερα.
Ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του θαύματος του Κράτους
του Ισραήλ, μέσα από τα μάτια της ίδιας της Νεολαίας, όπως το
αντιλήφθηκαν τα παιδιά που συμμετείχαν για πρώτη φορά στο
θεσμό του «Taglit -Birthright Israel». Η Δανάη Πολίτη και η Καρολίνα Μιζάν μίλησαν για το πώς ένοιωσε η ομάδα των 38 νέων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

◆ Η 65η επέτειος της Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ γιορτάστηκε στη Συναγωγή στις 16.4.2013. Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση και άναμμα κεριών στη μνήμη των πεσόντων
στους αγώνες για την ανεξαρτησία του Ισραήλ. Αμέσως μετά, οι
φωνές όλων ενώθηκαν στις χαρμόσυνες μελωδίες του Γιομ Αατσμαούτ και το σοφάρ σάλπισε χαρούμενα ενώ υψωνόταν η σημαία του Ισραήλ. Ακολούθησε η ομιλία της κας Ρασέλ Χαζάν και
στη συνέχεια διαβάστηκε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Ισραήλ Σιμόν Πέρεζ προς τις Κοινότητες της Διασποράς και η γιορτή έκλεισε με την Ατίκβα που τραγούδησαν όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι.

ΑΘΗΝΑ:

ΒΟΛΟΣ: Την παραμονή του Πέσαχ, μετά τη λειτουργία, πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό «Σέδερ» με τη συμμετοχή των μελών της Κοινότητας, την παρουσία μεταπτυχιακών φοιτητών του
παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, οι οποίοι συνοδεύονταν από την καθηγήτριά τους κα Βασιλική Γιακουμάκη, καθώς και εκπροσώπων του Μουσείου Ολοκαυτώματος
της Ουάσινγκτον. Η αγκαδά αναγνώστηκε από τον θρησκευτικό
λειτουργό κ. Μάκη Μωυσή και από τη νεολαία μας, με συντονιστή τον κ. Μάρκο Ι. Μάϊση και ακολούθησε το παραδοσιακό δείπνο του Πέσαχ το οποίο προσέφερε η Ι.Κ. Βόλου.
◆ Στις 7.4.2013 έγινε στη Συναγωγή μνημόσυνο για να τιμηθεί η
Μνήμη των Θυμάτων Ολοκαυτώματος. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο κ. Μάκης Μωυσής και τα κεριά ανάφτηκαν από τον
κ. Ισαάκ Αμον, παλαιό μέλος της Κοινότητάς μας και την κα Καίτη
Σαμουηλίδου, απόγονο Ομήρου.
◆ Στις 15.4.2013, παρουσία μελών της Κοινότητάς μας έγινε στη
Συναγωγή δοξολογία για να τιμηθεί η 65η επέτειος από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Τη λειτουργία τέλεσε ο κ. Μάκης Μωυσής και ο κ. Βίκτωρ Φρεζής ανέγνωσε το χαιρετισμό του προέδρου
του Ισραήλ κ. Σίμον Πέρεζ. Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση.

ΛΑΡΙΣΑ: «Η γη ας μη σκεπάσει το αίμα τους. Ας μην υπάρξει τόπος κατασίγασης και καταστολής της κραυγής και της διαμαρτυρίας τους». Με αυτά τα λόγια του Ιώβ -από τον επίλογο της επιμνημόσυνης δέησης, που είχε μόλις προηγηθεί για τα αθώα θύματα
της Σοά, στην εκδήλωση της Κοινότητας Λάρισας, στις 4.4.2013ο Ραββίνος Λάρισας κ. Ηλίας Σαμπετάι τόνισε την ανάγκη, αλλά
και την υποχρέωση «να μην υπάρξει λήθη ή εφησυχασμός, αλλά
η καταδίκη του εγκλήματος της Σοά να είναι διαρκής, απροσχημάτιστη, συνειδητή». Ακολούθησε στο βήμα η κα Αλέγρη Λεβή,
με μια γεμάτη συναίσθημα εισήγηση, που αναφερόταν στα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος και ειδικότερα στο ιστορικό της
εκτόπισης στα στρατόπεδα θανάτου 243 Εβραίων της Λάρισας,
στις 24 Μαρτίου 1944, από τους οποίους επέστρεψαν μόνον έξι.
Αμέσως μετά, 10 μέλη της Κοινότητάς μας, απόγονοι θυμάτων
Ολοκαυτώματος, αλλά και η κα Νάκη Μπέγα, μοναδική πλέον
επιζήσασα των στρατοπέδων στη Λάρισα, ανέβηκαν διαδοχικά
στο βήμα και διάβασαν ένα-ένα όλα τα ονόματα και τις ηλικίες
των αθώων αδερφών μας που χάθηκαν για πάντα, σκορπώντας
ρίγη συγκίνησης με αυτό το τόσο απλό αλλά και τόσο ουσιαστικό μνημόσυνο.
Την εκδήλωση έκλεισε, με εξίσου συγκινητικό τρόπο, ο κ. Ντίνος
Φελλούς απαγγέλλοντας ένα δικό του ποίημα με τίτλο «Μνήμες
από το Ολοκαύτωμα».

ΧΑΛΚΙΔΑ: Στις 26.3.13 έγινε η πρωινή λειτουργία του Πέσαχ από
τον κ. Ισχακή, ο οποίος ανέλυσε τη σημασία της ημέρας αυτής για
τον εβραϊκό λαό και το βράδυ μετά τη λειτουργία έγινε το πατροπαράδοτο Σέδερ, στη Λέσχη, κατά το οποίο οι περισσότεροι συμμετέχοντες διάβασαν περικοπές από την αγκαδά στα ελληνικά.
◆ Στις 7.4.13 έγινε στη Συναγωγή η επιμνημόσυνη δέηση για
τα έξι εκατομμύρια αδέλφια μας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα,
ανάφτηκαν τα κεριά στη μνήμη τους και διαβάστηκαν ψαλμοί
του Δαυίδ στα ελληνικά. Η κα Λίλη Κωστή ανέγνωσε την ομιλία
που έκανε ο πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη
για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου
τρένου για το Άουσβιτς.
◆ Στις 15.4.13, γιορτάσαμε τις επετείους Γιομ Αζικαρόν και Γιομ
Αατσμαούτ στη Συναγωγή, όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση για
τους πεσόντες υπέρ της ανεξαρτησίας του Ισραήλ. Ο κ. Ισχακής
χοροστάτησε στη συμβολική λειτουργία και διάβασε το διάγγελμα του Προέδρου του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρεζ για την ανεξαρτησία
του Ισραήλ. Η βραδιά τελείωσε με μικρή δεξίωση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

 ΑΘΗΝΑ .- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Εσθήρ Σαμουήλ Σαμουηλίδη, ετών 89
– Αλφρέδου Αλμπέρτου Σαλτιέλ, ετών 89
– Λέας- Στέλλας Χαϊμ Πάρδου, ετών 91
– Νίκας Ιουδά Νάαρ, ετών 93
– Σιμχάς Δαυίδ Μπατή, ετών 92
– Ματαθία-Ματθαίου Μωυσή Λεβή,
ετών 87.
μπαρ μιτσβα

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου, έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή θρησκευτικής
ενηλικίωσης του νεαρού Ζακ Καλδερών,
που, με την καθοδήγηση του Σοφολογιότατου Ραβίνου Λάρισας, κ. Ηλία Σαμπετάι,
διάβασε για πρώτη φορά ένα απόσπασμα
της Τορά, σηματοδοτώντας έτσι την ένταξή του στην εβραϊκή κοινότητα ως ενεργό
ενήλικο μέλος. Οι συγγενείς, οι φίλοι και
όλοι όσοι παρέστησαν στην τελετή, τού
έδωσαν τα συγχαρητήρια και τις ευχές
τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας εύχεται στον Ζακ να έχει υγεία,
πρόοδο και χαρές στη ζωή του και να είναι περήφανος για την κληρονομιά που
αναλαμβάνει. Στους γονείς του, Ζόζεφ και
Ντόλλυ Καλδερών, εύχεται να τον καμαρώνουν και να τον δουν όπως επιθυμούν.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για την Μπέρρυ Ναχμία
 Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών που συνήλθε
έκτακτα σήμερα 17.4.2013, ύστερα από
επείγουσα πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Βίκτωρ Ασσέρ, λόγω απουσίας
του προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση
της απώλειας της αείμνηστης
ΜΠΟΝΙΚΑΣ – ΜΠΕΡΡΥ ΝΑΧΜΙΑ

αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο να περιγράφει το ήθος και τη δυναμική προσωπικότητα της εκλιπούσας, όμηρος η ίδια
των στρατοπέδων θανάτου και πρόεδρος
των Ομήρων, η οποία εργάστηκε με ζήλο
και αφοσίωση για τη δραστηριοποίηση
όλων των ομήρων, προσφέροντάς τους
αγάπη, προσοχή και εμφυσώντας τους
τη δύναμη να συνεχίζουν τη ζωή τους
και να αισθάνονται περήφανοι και δυνατοί, έγραψε βιβλία σχετικά με το Ολοκαύτωμα προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές τη Μνήμη του

Ολοκαυτώματος, ήταν δυναμική, γεμάτη
ενέργεια και ιδιαίτερη ευαισθησία, υπήρξε συγχρόνως πρότυπο Εβραίας συζύγου
και μητέρας, με προσήλωση στις αρχές
της θρησκείας μας με βάση τις οποίες διαπαιδαγώγησε την οικογένειά της,
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Κ.Σ. στην οικογένεια της
εκλιπούσας και να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό.
2. Να παραστούν στην κηδεία ο αντιπρόεδρος και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.
3. Να γίνει δωρεά στη μνήμη της.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Αντιπρόεδρος ΒΙΚΤΩΡ ΑΣΣΕΡ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ
 Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ισραηλιτών Αθηνών συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 16 Απριλίου 2013, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση
του θανάτου της
ΜΠΟΥΕΝΑ – ΜΠΕΡΡΥ ΝΑΧΜΙΑ
Ex oficcio τιμής ενέκεν αντιπροέδρου του
Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ισραηλιτών
Αθηνών

Η πρόεδρος του Συλλόγου κα Μπέλλα
Ρέστη αναφέρθηκε στη σπουδαία προσφορά της θανούσης προς τους επιζώντες Ομήρους του Ολοκαυτώματος, καθώς επίσης και την αφοσίωσή της στη
διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος για την οποία μάλιστα συνέγραψε
βιβλία με τις προσωπικές της εμπειρίες.
Μαχητική και με μοναδική δύναμη, ιδιαίτερη ήταν η αγάπη της για τους ομήρους
με αποτέλεσμα οι προσπάθειές της για
την στοργική φροντίδα που τους ανήκε,
να οδηγήσει στην έντονη συμμετοχή της
για τη δημιουργία της Εβραϊκής Εστίας
«Ρέστειον». Το Δ.Σ.
Αποφάσισε:
1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην
οικογένειά της.
2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία
από μέλη του.
3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα
στο ενημερωτικό δελτίο του ΚΙΣ Ελλάδος «Τα νέα μας».
Η Πρόεδρος ΜΠΕΛΛΑ ΡΕΣΤΗ
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Συλλυπητήρια μηνύματα για τη Μπέρρυ Ναχμία εστάλησαν από:
 Τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ομήρων Ισραηλιτών Ελλάδος κ. Ισαάκ
Μιζάν στο οποίο αναφέρεται μεταξύ
άλλων: «Η Μπέρρυ Ναχμία περιέβαλε
όλους τους ομήρους με αγάπη και φροντίδα σαν να ήταν αδέλφια της και με
υπομονή και επιμονή τους έδωσε ελπίδα και δύναμη να σηκώσουν το κεφάλι τους ψηλά και να ακουστεί η φωνή
τους».
 Την Ι.Κ. Λάρισας στην οποία εκφράζονται τα αισθήματα όλων των μελών της
Ι.Κ. Λάρισας για την απώλεια της Μπέρρυ Ναχμία και επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «…Παραβλέποντας τον προσωπικό
της πόνο από την επανάληψη επώδυνων εμπειριών και θεωρώντας το σαν ιερό χρέος στη μνήμη τόσων αθώων ψυχών, δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά και να
γράφει γι΄ αυτή τη σκοτεινή σελίδα της
ιστορίας».
 Την υπεύθυνη της Ομάδας JAGLOM
των κυριών της Ι.Κ. Αθηνών Δρα Υβόννη Μόλχου - Καπουάνο με το οποίο τα
μέλη της Ομάδας αποχαιρέτισαν την
Μπέρρυ Ναχμία και εξήραν την προσφορά της στη διατήρηση της ιστορικής
μνήμης επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η Μπέρρυ μας, αγωνίστηκε με την
ψυχή της, την καρδιά της και το πνεύμα
της. Πρώτιστος σκοπός της ζωής της να
μιλήσει, να μεταδώσει, να φωνάξει τ΄ απίστευτα κι όμως πραγματικά που βίωσε
στα στρατόπεδα Άουσβιτς – Μπίρκεναου η ίδια καθώς και όλοι οι συγκρατούμενοί της. Και νίκησε. Μάλιστα νίκησε
τους Γερμανούς τους ισχυρούς του αιώνος εκείνης της εποχής».

Τα Νέα μας

€ 0,01

 Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής
36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
 Eκδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ
 Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος,
Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.
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ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ

ΚΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ WJC

Συνέχεια από τη σελ.1

Συνέχεια από τη σελ. 1

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΙΣΕ για την καθυστέρηση
ψήφισης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου

(φωτογραφία) επεσήμανε πως
«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση
ούτε στο Βερολίνο, ούτε στη
Βουδαπέστη, ούτε οπουδήποτε
αλλού στην Ευρώπη ή στον κόσμο... Εμείς δεσμευόμαστε πως
θα προστατέψουμε την εβραϊκή
ζωή στις κοινωνίες μας και θα
καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό παγκοσμίως. Πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του αντισημιτισμού». Η
ομιλία του κ. Βεστερβέλερ έτυχε ιδιαίτερων επευφημιών από
τους Συνέδρους.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα του αντισημιτισμού
στην Ελλάδα και στις εξελίξεις γύρω από την ψήφιση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.
Το κυριότερο θέμα που συζητήθηκε κατά τη Συνέλευση ήταν η
εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης της ανόδου
των νεοναζιστικών κομμάτων στην Ευρώπη. Η Γενική Συνέλευση
εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ουγγαρία «να αναγνωρίσει ότι το Jobbik και τα παραρτήματά του, «αποτελούν
θεμελιώδη απειλή για τη δημοκρατία της Ουγγαρίας» και πως
τώρα πρέπει να δράσει αποτελεσματικά… ώστε να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα για να ενεργοποιηθεί και να επιβληθεί η
νομοθεσία, για την προστασία όλων των πολιτών και των κατοίκων της Ουγγαρίας».

Στις 30.5.2013 το ΚΙΣΕ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
«Το ΚΙΣΕ καλεί όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της
χώρας να συναινέσουν και να υπερβούν τις μεταξύ τους διαφορές και να υπερψηφίσουν ένα νόμο που θα δείχνει μηδενική
ανοχή στη ρατσιστική βία, στην ξενοφοβία, στον αντισημιτισμό
και στη διάψευση του Ολοκαυτώματος.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη μεταπολεμική
ιστορία της χώρας μας, υπάρχει ανάγκη για την αντιμετώπιση
των ακραίων πρακτικών και ιδεολογιών.
Σήμερα παρά ποτέ είναι απαραίτητη η θέσπιση νομοθεσίας για
τη θωράκιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας απέναντι στα
φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού.
Παράλληλα, θεωρούμε ζωτικής σημασίας θέμα την ενίσχυση
της Παιδείας μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα δώσουν στους νέους, κυρίως, τη γνώση και
τη δύναμη της κρίσης ώστε να μην επιτρέψουν στην αυριανή
κοινωνία να διολισθήσει στις ιδεολογίες εκείνες που έγραψαν
τις μελανότερες και απεχθέστερες σελίδες της ευρωπαϊκής
ιστορίας στέλνοντας στο βιομηχανοποιημένο θάνατο αθώους
ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 6.000.000 Εβραίους».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από το WJC και το EJC
Με δηλώσεις των προέδρων του WJC Ρόναλντ Λόντερ και του EJC
Μοσέ Κάντορ εκφράστηκε η ανησυχία του διεθνούς εβραϊσμού.
- Ο Ρ. Λόντερ, στην ανακοίνωση της 28.5.2013, μεταξύ άλλων
τόνισε χαρακτηριστικά την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Ελλάδας να θεσπίσει νέα νομοθεσία για
την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και
της άρνησης του Ολοκαυτώματος. «Είναι πολύ ανησυχητικό το
ότι τα μεγάλα κόμματα στην Αθήνα προφανώς αδυνατούν να
βρουν μια συμβιβαστική λύση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Οι
κήρυκες του μίσους και οι εξτρεμιστές, όπως ηγετικά στελέχη
της Χρυσής Αυγής, δεν αποτελούν μόνον απειλή κατά των μειονοτήτων όπως είναι οι Εβραίοι, αποτελούν απειλή κατά της
ίδιας της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να καταπολεμούνται με σθένος απ΄ όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και με
όλη τη δύναμη του νόμου», δήλωσε ο Ρ. Λόντερ.
- Ο Μ. Κάντορ κάλεσε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να
υποστηρίξει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. «Η Χρυσή Αυγή έχει
υπερβεί τα όρια της Δημοκρατίας και η ρητορική του μίσους
τους, η οποία εμπνέει τη βία, πρέπει να περιοριστεί», τόνισε ο
πρόεδρος του EJC. «Ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα λάβει
επαρκή υποστήριξη από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και δεν θα επιτραπεί να θιγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
και η ασφάλεια στον βωμό των πολιτικών συμφερόντων».
“Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτούσε την εκκίνηση του αγώνα
υπέρ των πολιτικών ελευθεριών και της ανεκτικότητας, στέλνοντας θετικό μήνυμα στην υπόλοιπη Ευρώπη, πως το μίσος και
ο ρατσισμός δεν θα γίνουν ανεκτά, ακόμα και αν βρουν εκπροσώπηση σε Κοινοβούλια”», καταλήγει η ανακοίνωση του EJC.

Αρχαιρεσίες και έγκριση σημαντικής

πρότασης του ΚΙΣΕ

Ακολούθησε η διαδικασία των αρχαιρεσιών και η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων. Πρόεδρος του WJC επανεξελέγη για μία
ακόμη τετραετία ο Ρόναλντ Λόντερ, πρόεδρος του Συμβουλίου
Διακυβέρνησης εξελέγη ο Νταβίντ ντε Ρότσιλντ (Γαλλία), πρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικής του WJC εξελέγη ο πρόεδρος
του EJC Μοσέ Κάντορ, ταμίας εξελέγη η Σέλα Σάφρα (Βραζιλία).
Επίσης εξελέγησαν οι δέκα αντιπρόεδροι του WJC (ad personam
/ προσωπικές υποψηφιότητες). Το Συνέδριο συζήτησε και ψήφισε
σειρά καταστατικών αλλαγών που αφορούν την Εκτελεστική Επιτροπή του WJC με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
Στη διαδικασία αυτή ενεργό ρόλο έπαιξε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ο
οποίος τόνισε τη σημασία και προώθησε την ιδέα της ένταξης μικρότερων τοπικών Κοινοτήτων στη διοίκηση του WJC . Οι καινοτομίες της νέας σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν την αύξηση του αριθμού των μελών της από 26 σε 50 με την
προσθήκη των παρακάτω ηγετών στη θέση του αντιπροέδρου του
WJC: των προέδρων των δώδεκα μεγαλύτερων εβραϊκών Κοινοτήτων ανά τον κόσμο (ΗΠΑ , Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Καναδάς, Αργεντινή, Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Αυστραλία, Βραζιλία και
Νότια Αφρική), ενός επιπλέον μέλους από κάθε περιφερειακή διοί-
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κηση (Ευρασία, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ισραήλ, Βορ. Αμερική,
οι πρόεδροι των οποίων από θέσεως μετείχαν και θα συνεχίσουν
να μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή), των προέδρων πέντε
μικρότερων εβραϊκών Κοινοτήτων (κατηγορία όπου εντάσσεται
και η Ελλάδα μεταξύ της Τσεχίας, Κιργιστάν, Γεωργίας, και Βενεζουέλας), και εκπροσώπων τριών διεθνών εβραϊκών οργανισμών
(ICJW, WIZO, και ORT). Επιπροσθέτως, τέσσερις εκπρόσωποι της
νεολαίας θα μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα της καταστατικής αλλαγής –που
επεδίωξε και πέτυχε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και αντιπρόεδρος του
WJC κ. Δαυίδ Σαλτιέλ- πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν αποτελεί
μόνον αναγνώριση του έργου του, αλλά και καταξίωση του Ελληνικού Εβραϊσμού στα πλαίσια του WJC , καθώς η τροποποίηση
εξασφαλίζει στο ΚΙΣΕ μια θέση στη διοίκηση του ανώτατου οργάνου του παγκοσμίου εβραϊσμού.
Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος του WJC και
παγίως από θέσεως μετέχουν οι πρόεδροι του Συμβουλίου Πολιτικής, του Συμβουλίου Διακυβέρνησης και ο ταμίας.
Επίσης ανακοινώθηκε η ίδρυση νέων Επιτροπών του WJC που
θα ασχοληθούν με καίρια ζητήματα όπως την απόδοση των χαμένων κατά το Ολοκαύτωμα περιουσιών και το νεοναζισμό στα
πλαίσια των πολιτικών κομμάτων.
Οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με τελετή αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Ουγγαρίας.

ΚΙΣ

προκάλεσε το ενδιαφέρον
του δημοσιογράφου κ.
Σαμ Σοκόλ της Jerusalem
Post, στον οποίο ο κ. Σαλτιέλ παραχώρησε συνέντευξη αναφερόμενος
στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Έλληνες, καθώς και
στην αύξηση του ποσοστού του ακροδεξιού κόμματος της Χ.Α.

Τα Νέα μας

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων
στο Συνέδριο στην Ιερουσαλήμ

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
- Ξανά στην επιφάνεια ο Γ. Καρατζαφέρης!
Με αφορμή σειρά νεοναζιστικών και αντισημιτικών αναφορών,
το ΚΙΣΕ εξέδωσε στις 7.5.13 την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος επισημαίνει ότι
την εβδομάδα που πέρασε, υμνητές του Ναζισμού και ορκισμένοι αντισημίτες επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα Αντισημιτισμού και να στρέψουν την ελληνική κοινή γνώμη εναντίον των
Εβραίων, εκτοξεύοντας εναντίον τους ασύστολες κατηγορίες, βασιζόμενοι σε ναζιστικού χαρακτήρα στερεότυπα.
Όταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υμνεί μέσα στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, στο ίδιο το προπύργιο της Δημοκρατίας, τον Ναζισμό και όταν αρχηγός κόμματος εκτοξεύει εναντίον των Εβραίων ανυπόστατες και ψευδείς κατηγορίες, τότε ο ακραίος Αντισημιτισμός απλώνει ανενόχλητα τα πλοκάμια του υποθάλποντας
τα ίδια τα θεμέλια της Δημοκρατίας.
Καλούμε την κυβέρνηση και τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις
να υπερβούν τις μεταξύ τους διαφορές και να θωρακίσουν νομοθετικά τη δημοκρατία στη χώρα μας, να διασφαλίσουν την ισονομία των Ελλήνων πολιτών, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας ανεξαρτήτως φυλής χρώματος ή
θρησκείας, και να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά κάθε απόπειρα αναβίωσης του Ναζισμού στην Ελλάδα».
Η ανακοίνωση αναφέρεται σε περιστατικό εντός της Βουλής,
στις 15.5.13, όπου ο εκπρόσωπος της Χ.Α. Χρ. Παππάς, απάντησε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π. Τατσόπουλο, ο οποίος είχε διαβάσει παλαιότερο κείμενο του Χρ. Παππά όπου υμνούσε τον Ναζισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στον Τύπο, ο κ. Παππάς
«ζήτησε τον λόγο για να επαναλάβει την πίστη του στον Χίτλερ, αποδεχόμενος μάλιστα για πρώτη φορά δημόσια την άμεση ιδεολογική
συγγένεια της Χρυσής Αυγής με τον ναζισμό. ΄΄Ευχαριστούμε πάρα
πολύ τον κ. Τατσόπουλο που μας θύμισε, από αυτό το βήμα, τα γραπτά της νιότης μας. Συμπληρώνουμε ότι ο εθνικισμός είναι η νιότη
του κόσμου και του ανήκει το μέλλον του κόσμου΄΄, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς» (ΤΑ ΝΕΑ 16.5.13).
Το δεύτερο περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του
ΚΙΣΕ ήταν οι δηλώσεις του αρχηγού του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρη,
στην εκπομπή του «Όλη η Ελλάδα μια γειτονιά», που προβλήθηκε
από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ (πρώην Τηλε-Αστυ), στις 15.5.13.
Μεταξύ νύξεων περί υπαιτιότητας των Εβραίων για την οικονομι-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ISRAELI JEWISH CONGRESS
Με αφορμή τον εορτασμό της 65ης επετείου της Ημέρας Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, το Israeli Jewish Congress (IJC), διοργάνωσε
από 15 έως 17.4.13 στην Ιερουσαλήμ, Διεθνές Συνέδριο, στο οποίο
συμμετείχαν εκπρόσωποι από περίπου 15 εβραϊκές κοινότητες
της Ευρώπης. Στο Συνέδριο, ο ελληνικός εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΚΙΣΕ κ.κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ και Μώρις Μαγρίζο, καθώς και από τον πρόεδρο της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.
Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του υπουργού Ενέργειας κ. Σιλβάν
Σαλόμ και συνεχίστηκε με δύο θεματικές ενότητες σχετικά με τον
αντισημιτισμό στην Ευρώπη και την απονομιμοποίηση του Ισραήλ, και με τους τρόπους ενδυνάμωσης της εβραϊκής ταυτότητας
και εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε Κοινότητας.
Στο πάνελ συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, ο οποίος μίλησε για τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα εστιάζοντας κυρίως στις συμπεριφορές της «Χρυσής Αυγής» από την
εκλογή του κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με ανώτατους αξιωματούχους του
Ισραήλ και είχαν την ευκαιρία να παραστούν στις φαντασμαγορικές
επίσημες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για το Γιομ Αατσμαούτ.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες συναντήθηκε με
τους συμμετέχοντες και έθιξε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.
Η εμπεριστατωμένη εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ
για τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα στο διεθνές Συνέδριο του IJC,
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
- Αντιδράσεις του ΚΙΣΕ και της Πολιτείας

κή κρίση, ο Γ. Καρατζαφέρης τόνισε ότι ενώ όλοι οι Έλληνες υποφέρουν από την οικονομική κρίση, δεν υπάρχουν φτωχοί Έλληνες Εβραίοι: «Έλληνα Εβραίο φτωχό ξέρετε; Όποιος ξέρει Έλληνα
φτωχό Εβραίο να μου το πει», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Καρατζαφέρης. Στην εκπομπή ακούστηκαν και άλλα αναίσχυντα ψεύδη
που προπαγανδίζουν τον αντισημιτισμό, όπως π.χ. ότι «εάν πεθάνει ο Έλληνας Εβραίος, η περιουσία του θα πάει στην ισραηλινή κοινότητα. Στο ΚΙΣ, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο».
Όπως τονίζουν κύκλοι του ΚΙΣΕ: «Μετά από χρόνια, στην προσπάθειά του να ξαναβγεί στην επιφάνεια ο Γ. Καρατζαφέρης κατέφυγε στην παλιά του συνήθεια να επιτίθεται για καθετί στους
Εβραίους. Η αντιεβραϊκή εξόρμησή του αναμένεται να γίνει εντονότερη στο μέλλον δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένος να πλειοδοτήσει στον νεοναζισμό της Χρυσής Αυγής».

Ύστερα από την ανάγνωση αποσπάσματος από τα «Πρωτόκολλα
των Σοφών της Σιών», από τα έδρανα της Βουλής τον περασμένο
Οκτώβριο, ο βουλευτής της Χ.Α. Η. Κασιδιάρης, στην ολομέλεια
της Βουλής της 6.6.13, προέβη σε νέα προκλητική δήλωση, αυτή
τη φορά δηλώνοντας αρνητής του Ολοκαυτώματος.
Αντιδρώντας με αμεσότητα και εκφράζοντας τη θέση του Ελληνικού Εβραϊσμού, το ΚΙΣΕ , στις 7.6.13, απέστειλε επιστολή στον
πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ,
ΑΝ.ΕΛ ., ΔΗΜ.ΑΡ και ΚΚΕ, ζητώντας από την Ελληνική Βουλή τη θέσπιση ισχυρής αντιρατσιστικής νομοθεσίας, καθώς και να αποδοκιμάσει και να απομονώσει τους αρνητές του Ολοκαυτώματος.
Όπως τονίζει το ΚΙΣΕ «η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί
προτροπή στην επανάληψη του ειδεχθέστερου εγκλήματος κατά
της ανθρωπότητας και προσβάλει το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο που θέσπισε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, προσβάλει, επίσης, τους αγώνες των Ελλήνων για τη Δημοκρατία».
Την ίδια ημέρα, σε επιστολή του προς το ΚΙΣΕ, ο εκπρόσωπος
της Ν.Δ. Μ. Βορίδης τόνισε χαρακτηριστικά:
«Αναφερόμενος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 383/7-6-2013 επιστολή σας,
συμμεριζόμενος απολύτως την αγανάκτηση και την ανησυχία σας
για το πρωτοφανές και κατάπτυστο γεγονός της Αρνήσεως του
Ολοκαυτώματος από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σας
δηλώνω ότι η θέση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Νέας Δημοκρατίας» αλλά και εμού προσωπικώς είναι σαφής, ενιαία, καθαρή: η Άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί πράξη εγκληματική και η «Νέα Δημοκρατία» έχει ήδη προτείνει σχετική νομοθεσία.
Θα παρακολουθήσατε ασφαλώς, στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που έχει διεξαχθεί τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο, ότι οι βουλευτές της Ν.Δ.
επισημάναμε την ιδιαίτερη ανάγκη για νομοθεσία που θα ποινικοποιεί την Άρνηση του Ολοκαυτώματος.
Με φόβο ότι επαναλαμβάνω τα αυτονόητα, επισημαίνω ότι το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων έχει μοναδικά χαρακτηριστικά: τα
6.000.000 Εβραίοι που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα,
ο μεθοδικός τρόπος εξοντώσεώς τους, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, το λεπτομερές σχέδιο που εφαρμόστηκε, το γεγονός ότι
η εξόντωσή τους είχε ως αποκλειστικό αίτιο την εθνική φυλετική
και θρησκευτική τους ταυτότητα καθιστούν το Ολοκαύτωμα μοναδικό παράδειγμα εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Γραμματεύ,
Δεχθείτε την διαβεβαίωσή μου ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της
«Νέας Δημοκρατίας», ως η μεγαλύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα θα ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να υιοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η ήδη υποβληθείσα πρόταση
νόμου με την οποία ποινικοποιείται η άρνηση του Ολοκαυτώματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο αντισημιτισμός και ρατσιστικός λόγος που βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Δύο ημέρες μετά, ο βουλευτής Αχαΐας της Χ.Α. Μιχ. Αρβανίτης, σε

Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΠΛΕΥΡΗ
Έξι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η δικαστική
υπόθεση για το αντισημιτικό βιβλίο του Κ. Πλεύρη με τίτλο «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού, όπως
και οι εκπρόσωποι του ΕΠΣΕ, που είχαν το θάρρος να καταγγείλουν
το αντισημιτικό κείμενο και να επισημάνουν το πόσο προσβάλλει
τους Έλληνες Εβραίους, βρέθηκαν τελικά να αντιμετωπίζουν τις
κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης του συγγραφέα. Σε αυτόν τον δεύτερο γύρο του δικαστικού αγώνα οι εκπρόσωποι του Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ σύρονταν
στα δικαστήρια, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου αυτή τη φορά, περνώντας τέσσερις αναβολές σε διάστημα δυόμιση χρόνων.
Στην κατάληξη της δίκης, ενώπιον του δικαστηρίου, ο μηνυτής
απέσυρε όλες τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήμησης
και στη συνέχεια το δικαστήριο έπαυσε τη σχετική ποινική δίωξη και προχώρησε στο να κηρύξει αθώους τους εκπροσώπους
του Εβραϊσμού για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, όπως
και τους εκπροσώπους του ΕΠΣΕ για το αδίκημα της ψευδορκίας.
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Στις 22.5.2013 ο Κων. Πλεύρης απέσυρε όλες τις κατηγορίες εναντίον των : Μωυσή Κωνσταντίνη, τ. Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), Βενιαμίν Αλμπάλα, Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, Αβραάμ Ρεϊτάν, τ. Γεν.
Γραμματέα Κ.Ι.Σ.Ε. και Λέων Γαβριηλίδη, τ. Διευθυντή Κ.Ι.Σ.Ε., εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού, καθώς και των εκπροσώπων του ΕΠΣΕ Παναγιώτη Δημητρά και Αντρεα Γκίλμπερτ.
Στη συνέχεια το δικαστήριο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον τους για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Το ίδιο δικαστήριο κήρυξε τους εκπροσώπους του Ελληνικού
Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ αθώους ως προς την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης.
Σε μια περίοδο που ο Ρατσισμός και ο Αντισημιτισμός κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ελλάδα, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τελικά οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού, που
υπήρξαν μάρτυρες κατηγορίας στις αλλεπάλληλες δίκες του Κ.
Πλεύρη, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια των Ελλήνων Εβραίων, απεμπλάκησαν από τις ποινικές δίκες».
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ομιλία του στα γραφεία του κόμματος στο Αγρίνιο, έδωσε μαθήματα ιστορίας τονίζοντας ότι ο όρος «Ολοκαύτωμα» είναι απαράδεκτος. Εξηγώντας τη δική του «ιστορική εκδοχή» ο βουλευτής
της Χ.Α. ανέφερε ότι τα στρατόπεδα των Ναζί ήταν στρατόπεδα
εργασίας, ότι οι Γερμανοί δεν ήταν ανόητοι ώστε να βάζουν στους
φούρνους τους εργάτες τους, ότι τα θύματα οφείλονταν στον τύφο και ότι οι Γερμανοί αναγκάζονταν να καίνε τα πτώματα (!...). Και
ο βουλευτής της Χ.Α. συνέχισε: «Το μόνο που απασχολεί τα εβραιόπληκτα και εβραιοκίνητα κόμματα που ρυπαίνουν το κοινοβούλιο είναι ότι εμείς δεν αναγνωρίσαμε το ολοκαύτωμα».
Παράλληλα, την αντίδρασή τους στις πρακτικές της Χ.Α. και στις
δηλώσεις άρνησης Ολοκαυτώματος εξέφρασαν με δηλώσεις τους
ο πρωθυπουργός, κυβερνητικά στελέχη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ,
στελέχη κομμάτων και με ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.
Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, κατά την ομιλία του της 9.6.13, στη
Θεσσαλονίκη κατά το προσυνέδριο της Ν.Δ., τόνισε: «Οι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, οι κραυγές και οι απεχθείς θέσεις τους
δεν εκφράζουν κανένα! Απλά δείχνουν πως ένα μέρος της κοινωνίας μας νιώθει απελπισία ή νιώθει φόβο ή και τα δύο».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Π. Παναγιωτόπουλος, επίσης από
το βήμα του προσυνεδρίου της Ν.Δ., τόνισε: «Eίναι απαράδεκτο
στην Ελλάδα, σε μία χώρα που έχει θρηνήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από τη θηριωδία του ναζισμού, σε μία χώρα όπου οι
Έλληνες Εβραίοι υπήρξαν και αυτοί θύματα αυτής της θηριωδίας,
να γίνονται δηλώσεις με τις οποίες αμφισβητείται η ιστορική αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα υπήρξε έγκλημα κατά
του εβραϊσμού αλλά και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και με
αυτή την έννοια πρέπει να είναι καταγεγραμμένο στις συνειδήσεις
όλων. Ιδιαίτερα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει
υποστεί στη μακρά ιστορική του πορεία πολλές γενοκτονίες και
πολλούς διωγμούς, με πιο πρόσφατους τους διωγμούς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή και βεβαίως τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Καλό είναι λοιπόν, να λάβουμε ως Ελλάδα, αλλά και ως διεθνής έννομη
τάξη, όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται ώστε η ιστορική μνήμη
να αποκαθίσταται στις πραγματικές της διαστάσεις».
Το ΠΑΣΟΚ -όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος Ευ. Βενιζέλος, στη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα την κοινωνική συνοχή στο Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών, στη Θεσσαλονίκη- θεωρεί ανατριχιαστική και απροκάλυπτη την αμφισβήτηση
του Ολοκαυτώματος από τη Χρυσή Αυγή μέσα στην ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε, επίσης, ότι αυτή η επιλογή
της Χρυσής Αυγής δείχνει ότι οι ωμά ναζιστικές πεποιθήσεις του
ηγετικού πυρήνα της βρίσκονται σε απόσταση από την αντισυστημική και αντιθεσμική ροπή των δημοσκοπικών οπαδών της ΧΑ .
Σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ τονίζει: «Η χθεσινή προκλητική
θέση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής για την άρνηση του Ολοκαυτώματος, σε άλλες χώρες θα έθετε ζήτημα άμεσων κυρώσεων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο.
Ακριβώς και για αυτό το λόγο γίνεται απολύτως αναγκαία η ψήφιση της πρότασης νόμου που έχουμε καταθέσει για την αντιμετώπιση ρατσιστικών ενεργειών και δηλώσεων.
Οι συνεχείς φασιστικές προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται μόνο με
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ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η Δημοκρατία χρειάζεται να αμυνθεί με όλα τα νόμιμα και συνταγματικά μέσα απέναντι σε όσους την αμφισβητούν και την υπονομεύουν. Απέναντι
σε όσους αμφισβητούν τα κρεματόρια, τους θαλάμους αερίων, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις μαζικές εκτελέσεις».
Καταδικαστικές δηλώσεις από βουλευτές, καθώς και από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ Δ. Σαλτιέλ και το μέλος του Δ.Σ. Β. Ελιέζερ, προβλήθηκαν σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
Η δήλωση του προέδρου του ΚΙΣΕ , στο ΕΘΝΟΣ (8.6.13), είναι χαρακτηριστική: «Οφείλουμε να επιμείνουμε στη νομική θωράκιση
της Δημοκρατίας, δίνοντας παράλληλα μέσα από την εκπαίδευση
τα εφόδια στις νεότερες γενιές ώστε να μην είναι ποτέ ξανά δυνατή
η επικράτηση όσων νοσταλγούν την ιδεολογία και τις πρακτικές που
οδήγησαν την ανθρωπότητα στη μεγαλύτερη ύβρη της Ιστορίας».
Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του μέλους τους Δ.Σ. του ΚΙΣΕ Β. Ελιέζερ στην πρωινή ενημέρωση του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ,
της 11.6.13, στην οποία τόνισε ότι είναι σοκαριστικό να ρωτάμε
σήμερα, όταν ακόμη ζουν ανάμεσά μας όμηροι, εάν υπήρξε ή όχι
Ολοκαύτωμα. «Στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η καταπολέμηση και η απομόνωση του ρατσισμού.
Όσοι θέλουν να βάλουν στο κέντρο της συζήτησης την άρνηση
του Ολοκαυτώματος, βλέπουν το δέντρο αλλά χάνουν το δάσος!
Ο κίνδυνος ο μεγάλος για την ελληνική κοινωνία δεν είναι οι αρνητές του Ολοκαυτώματος –αυτοί είναι το σύμπτωμα. Ο κίνδυνος
ο μεγάλος είναι η βία την οποία έχουν ως σημαία οι άνθρωποι που
θέλουν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία. Αυτό είναι το σημαντικό
και γι΄αυτό καλούνται οι δημοκρατικές δυνάμεις –όχι μόνον από το
ΚΙΣΕ - να συμφωνήσουν σ΄ ένα εργαλείο καταπολέμησης του ρατσισμού. Γιατί ο νόμος είναι ένα εργαλείο και μόνον. Το θέμα είναι
η Παιδεία και σε πιο βαθμό θα μπορέσουμε να αφουγκραστούμε
τα μηνύματα της εποχής…», τόνισε ο κ. Ελιέζερ.

 Η Επιστολή του ΚΙΣΕ
«Η άρνηση του Ολοκαυτώματος από βουλευτή της Χρυσής Αυγής, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου προσβάλλει το
ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο το οποίο, το 2004, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, όπως ακριβώς έχει
θεσπιστεί από τον ΟΗΕ και από όλα τα πολιτισμένα έθνη που δεν
θέλουν να ξεχάσουν.
Η άρνηση του Ολοκαυτώματος από βουλευτή του Ελληνικού
Κοινοβουλίου αποτελεί προσβολή στους αγώνες των Ελλήνων
εναντίον του Ναζισμού, προσβολή στη μνήμη εκείνων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά απέναντι στη χιτλερική βαρβαρότητα, προσβολή προς
τα θύματα των βιομηχανοποιημένων θαλάμων αερίων, όπου
βρήκαν φρικτό θάνατο 6 εκατομμύρια Εβραίοι αδελφοί μας και
ανάμεσά τους 70.000 Έλληνες Εβραίοι για το μόνο λόγο ότι γεννήθηκαν Εβραίοι.
Είναι ταυτόχρονα προσβολή στη μνήμη εκείνων που αγωνίστηκαν
για τη διάσωση Ελλήνων Εβραίων συμπατριωτών τους, πρωτοστατούντος του επί Κατοχής Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού.
Συνέχεια στη σελ. 8
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ

Προβολή ταινίας

Η πολυβραβευμένη ταινία «Φιλιά εις τα παιδιά» προβλήθηκε στη Λάρισα, στις 11.4.2013, σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Δήμο
Λάρισας και την Ισραηλιτική Κοινότητα, παρουσία και του
σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ. Στην κατάμεστη αίθουσα του Χατζηγιάννειου Πολιτιστικού Κέντρου, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το ιστορικό τραύμα του Ολοκαυτώματος μέσα από τις προσωπικές ιστορίες πέντε κρυμμένων
παιδιών της κατοχής. Στην αρχή της εκδήλωσης, η γραμματέας του Δ.Σ. της Κοινότητας Λάρισας, κα Μπέττυ Μαγρίζου, αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο ιστορικό της Κοινότητας
και στα γεγονότα της σύλληψης των Εβραίων από τους Ναζί. Μετά την προβολή, ακολούθησε σχολιασμός της ταινίας
από την Ιωάννα Αθανασάτου, ιστορικό κινηματογράφου και
διδάσκουσα στο ΕΑΠ και την Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, καθώς και
αξιόλογες παρεμβάσεις από την ομάδα αποφοίτων Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ.
Τέλος, στο βήμα ανέβηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης που είχε μακρά συνομιλία με το κοινό, κατά την οποία διατυπώθηκαν
πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και τοποθετήσεις. Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση στην πόλη και ο τοπικός Τύπος την
κάλυψε με εκτενή αφιερώματα και ρεπορτάζ.

ΑΡΝΗΣΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η Επιστολή του ΚΙΣΕ
Συνέχεια από τη σελ. 7

Η άρνηση του Ολοκαυτώματος, μέσα στο ίδιο το προπύργιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποδεικνύει ότι η ίδια
η Δημοκρατία πρέπει να θωρακιστεί νομοθετικά απέναντι
σε όλους αυτούς που την επιβουλεύονται.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο σήμερα περισσότερο από
ποτέ, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου
μας να συναινέσουν στη νομοθέτηση νόμου που θα δείχνει μηδενική ανοχή στη ρατσιστική βία, στην ξενοφοβία, στον αντισημιτισμό και θα κηρύσσει έκπτωτους του
Βουλευτικού αξιώματος τους αρνητές του Ολοκαυτώματος.
Η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί προτροπή
στην επανάληψη του ειδεχθέστερου εγκλήματος κατά
της ανθρωπότητας.
Κατά συνέπεια οι αρνητές του Ολοκαυτώματος δεν μπορούν να έχουν θέση στο Κοινοβούλιο μιας δημοκρατικής χώρας στην Ευρώπη.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, ζητά από
την Ελληνική Βουλή να αποδοκιμάσει και να απομονώσει τους αρνητές του Ολοκαυτώματος, γιατί ιδέες
και πρακτικές ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και αντισημιτισμού εντός της Εθνικής Αντιπροσωπείας, θέτουν σε
κίνδυνο την ίδια τη Δημοκρατία».

Αιμοδοσία στη Λάρισα
Στις 23.4.2013 έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Λάρισας εθελοντική αιμοδοσία των μελών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για την ενίσχυση της Τράπεζας
Αίματος της Κοινότητάς μας.
Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους παρακάτω αιμοδότες, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του και απέδειξαν
έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον πάσχοντα συνάνθρωπο: Αράρ
Δαυίδ, Αράρ Ντάνη, Βενουζίου Ααρών, Ζακάρ Λένα, Καμπελή Ηλία, Μαγρίζου Μπέττυ, Μανουάχ Μωυσή, Μαυρογιάννη Άγγελο, Μπέγα Αβραάμ, Μπέγα Αλμπέρτο, Τούλη Γιώργο, Φάις Νινέτα, Φελλούς Ααρών.

ΑΘΗΝΑ

Εκδηλώσεις της ΜΠΕΝΩΤ

Δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις διοργάνωσε πρόσφατα η Μπενώτ
στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών:
◆ Προβολή ντοκιμαντέρ και αφιέρωμα στους Εβραίους της Κατερίνης: Οι φίλες της Μπενώτ και πλήθος κόσμου είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ «Εκτός ιστορίας, By-standing &
standing-by», που σκηνοθέτησε η κα Φωφώ Τερζίδου, η οποία και μίλησε στην εκδήλωση για τη δημιουργία του έργου αυτού και για το
πώς οι κάτοικοι της Κατερίνης, με κίνδυνο της ζωής τους, κατάφεραν
να κρύψουν και να σώσουν τους Εβραίους της πόλης τους στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Τη γνωστή σκηνοθέτιδα προλόγισε η
κα Πόλα Τσεζάνα.
◆ Εκδήλωση για το Σαβουότ: Η Μπενώτ τίμησε και φέτος την εξαιρετικής σημασίας για τον Εβραϊσμό γιορτή του Σαβουότ. Στην εκδήλωση μίλησε η κα Μιμίκα Σαμουηλίδου για ένα πρόσφατο ταξίδι σε
πολλές πόλεις του Ισραήλ, στο οποίο συμμετείχαν και άλλες Μπενώτ.
Η ομιλήτρια περιέγραψε λεπτομερώς μνημεία, αξιόλογες συναγωγές,
επιτεύγματα και άλλα αξιοθέατα. Η αφήγηση συνοδευόταν από βίντεο.
Το Δ.Σ. της Μπενώτ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πλατεία «Μίνωος Σ. Μάτσα»
Ο Δήμος Ιωαννιτών, θέλοντας να τιμήσει το έργο του δραστήριου
και διορατικού Γιαννιώτη Μίνωα Σ. Μάτσα, ο οποίος ανακάλυψε και
ανέδειξε μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού
τραγουδιού, αποφάσισε ομόφωνα την ονοματοδοσία της πλατείας του
Κάστρου Ιωαννιτών σε πλατεία «Μίνωος Σ. Μάτσα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20.2.2013, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ο οποίος μαζί με τον δήμαρχο Ιωαννίνων κ.
Φίλιππο Φίλιο έκαναν τα αποκαλυπτήρια γλυπτού του Κώστα Βαρώτσου, το οποίο δώρισε η οικογένεια Μάτσα στο Δήμο Ιωαννίνων και
κοσμεί την πλατεία «Μίνωος Σ. Μάτσα». Το γλυπτό αναπαριστά ένα
«κυπαρίσσι» φτιαγμένο από γυαλί και πέτρα.
Κατά την τελετή ο κ. Μάκης Μάτσας, γιος του Μίνωα Μάτσα, ευχαρίστησε το δήμο για την πρωτοβουλία, καλωσόρισε τους συγγενείς και
φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και αναφέρθηκε με πολύ συγκινητικά λόγια στην προσωπικότητα του πατέρα του,
ο οποίος όπως χαρακτηριστικά ανέφερε του έμαθε «τι θα πει εντιμότητα, δικαιοσύνη, τι θα πει αγάπη, φιλία».
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