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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Φ

Παρουσία επιζώντων και της ηγεσίας του Ελληνικού Εβραϊσμού

έτος για πρώτη φορά, στις 27.1.2016, η Βουλή των Ελλήνων, με πρωτοβουλία του Προέδρου Νίκου Βούτση, τίμησε την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος σε
ειδική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, παρουσία επιζώντων θυμάτων και εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων του Ελληνικού Εβραϊσμού. Παρόντα

ρος). Αυτών όλων τη μνήμη τιμούμε σήμερα, μαζί με πολλές
άλλες χώρες του κόσμου. Επίσης τιμούμε τους Έλληνες πολίτες
«Δικαίους των Εθνών», που έσωσαν με κίνδυνο της ζωής τους, διωκόμενους από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους Εβραίους».
Ακολούθησε η ομιλία του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, ο
οποίος αναφέρθηκε στο Ολοκαύτωμα, στις διαστάσεις του ιστο-

Επιζώντες και εκπρόσωποι του Εβραϊσμού κατά την εκδήλωση στη Βουλή.

στην εκδήλωση ήταν όλα τα κόμματα, εκτός της Χρυσής Αυγής.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, έκανε λόγο για πρωτοβουλία που αποτελεί τιμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ολοκληρώνοντας την ομιλία του κάλεσε τους παρευρισκομένους να
τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των θυμάτων.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε επίσης ότι η Βουλή θα συμμετάσχει στην χορηγία για την δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο
Άουσβιτς για τους Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν εκεί, ενώ
μεταξύ άλλων ο κ. Βούτσης τόνισε:
«Από τις διώξεις και τον θάνατο δεν ξέφυγαν ούτε και όσοι είχαν
διατελέσει Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, προς τιμήν των οποίων διοργανώνεται ειδική εκδήλωση το Σάββατο στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα των μελών της Ελληνικής Βουλής που έχασαν τη ζωή τους είναι: Αλλαλούφ Δανιήλ
(1881-1943, Ασφαλιστής), Βεντούρα Ζακ (1901-1943, Δημοσιογράφος), Καζές Μισέλ (1905-1942, Τυπογράφος), Γκατένιο Λεόν
(1863-1943), Μπενσαντζή Μιντές (1881-1943, Εκδότης, Δημοσιογράφος), Σιακκή Ισαάκ (1880-1943, Έμπορος), Σουλάμ Δαυίδ
(1880-1942, Επαγγελματίας), Τσενίο Αλβέρτος (1898-1943, Έμπο-

ρικού γεγονότος, στην σημασία του εγκλήματος της γενοκτονίας αλλά και στις σημερινές ευθύνες θεσμών και κοινωνίας για
την παιδεία της νέας γενιάς.
Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε, επίσης, σε σειρά συγκεκριμένων ενεργειών που έχει προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας με στόχο «να
δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του Ολοκαυτώματος για την παγκόσμια και
την ελληνική ιστορία».
Ο κ. Φίλης απευθύνθηκε και στους «Έλληνες αντισημίτες, που
δεν χάνουν ευκαιρία», όπως είπε, «να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων Εβραίων με κάθε είδους πιθανούς και
απίθανους τρόπους», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το αίμα των
Ελλήνων Εβραίων χύθηκε για την ελευθερία της Ελλάδας όπως
και το αίμα των υπολοίπων Ελλήνων πολιτών όποτε η πατρίδα
το χρειάστηκε. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν
κατοικούν σ’ αυτά τα χώματα από την αρχαιότητα;».
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπουργός Παιδείας στο Μνημείο των
Ελλήνων Δικαίων των Εθνών που είχε εγκαινιαστεί το ίδιο πρωί
στη Συναγωγή Αθηνών, ύστερα από πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
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ΒΙΒΛΙΟ
«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»
Έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών

Η

έκδοση του βιβλίου του Υπουργείου Εξωτερικών «Οι
Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών», (εκδόσεις Μίλητος), με
επιμέλεια της προϊσταμένης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπ.Εξ. Φωτεινής Τομαή, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016 και συνέπεσε με την Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος.
Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γιαντ Βασέμ της Ιερουσαλήμ, αρμόδιο για την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών», το
βιβλίο περιλαμβάνει κατάλογο των 327 Ελλήνων Δικαίων, ενώ
η επιμελήτρια παρουσιάζει χαρακτηριστικές περιπτώσεις θάρρους και αυταπάρνησης που έχουν μείνει στην ιστορία, αλλά και άλλες άγνωστες που πρέπει να μείνουν στην ιστορία ως παραδείγματα ανθρωπιάς.
Το έργο προλογίζουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Μωϋσής Κωνσταντίνης.
Μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες συνθέτουν το μωσαϊκό της Κατοχικής Ελλάδας και την ανταπόκριση στον διωγμό των Ελλήνων Εβραίων: Για τον ρόλο της Εκκλησίας και του κλήρου γράφει ο Σπυρίδων Κοντογιάννης, για τον ρόλο της Αστυνομίας και των δωσίλογων κυβερνήσεων γράφουν οι Θάνος Βερέμης και Μαρία
Σαμπατακάκη. Ο Βασίλης Ριτζαλέος γράφει για τους Εβραίους της βουλγαροκρατούμενης Μακεδονίας – Θράκης. Η διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
Ζανέτ Μπαττίνου παρουσιάζει τα κρυμμένα παιδιά της Κατοχής και ο Ιάσων Χανδρινός γράφει για το ρόλο της Αντίστασης στη διάσωση των Ελλήνων Εβραίων.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η

Ζερμαίν ΜΑΤΑΛΩΝ - ΚΟΕΝ

Ζερμαίν Κοέν, επιζήσασα του Άουσβιτς και εμβληματική μορφή της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, απεβίωσε σε ηλικία 105 ετών. Για το έργο της είχε
βραβευτεί από το ΚΙΣΕ, στις 14.3.2012, σε ειδική εκδήλωση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ΚΙΣΕ αφιερωμένη στο ρόλο των Εβραίων γυναικών μετά το Ολοκαύτωμα. Ως φόρο τιμής στη μνήμη της Ζερμαίν Κοέν δημοσιεύουμε απόσπασμα από το κείμενο που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση για το έργο της:
Η Ζερμαίν Κοέν, κόρη του γιατρού Μωύς Ματαλών και της Ρικέττας Ναβάρο, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1910. Το 1936 παντρεύτηκε τον Σάμπυ Κοέν και απέκτησαν τρεις κόρες, την Παυλίνα, τη Ρήνα και τη Βέτα. Ο πόλεμος ανέτρεψε την
οικογενειακή ηρεμία και οι δύο γονείς εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς. Ο πατέρας θανατώθηκε στα στρατόπεδα, η δε Ζερμαίν κατάφερε να επιβιώσει. Η Ζερμαίν ήξερε
μόνο να προσφέρει, υπερβαίνοντας τον εαυτό της. Φέροντας ακόμη τα τραγικά σημάδια των στρατοπέδων στο σώμα και την ψυχή της, πριν γυρίσει στην Ελλάδα, και
ενώ βρισκόταν στο στρατόπεδο επαναπατρισμού του Ερυθρού Σταυρού, προσέφερε τις υπηρεσίες της και εκεί. Αντί να δεχθεί φροντίδες για την ανάρρωσή της, βοηθούσε στη σίτιση των αρρώστων. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρήκε τις κόρες
της και με αστείρευτη δύναμη ψυχής συνέχισε τη ζωή της προσφέροντας στα παιδιά της αλλά και στα κοινά. Από το 1947 η Ζερμαίν Κοέν εργάστηκε εθελοντικά για
το Παιδικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, και συνέχισε να προσφέρει σε επιτροπές της
Κοινότητας, στις κατασκηνώσεις, στη WIZO, κ.α.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΔΙΚΑΙΩΝ»
στη ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ

Μ

ε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Ελλήνων
Δικαίων των Εθνών, στο προαύλιο της Συναγωγής
Μπεθ Σαλόμ της Αθήνας, που έγιναν την Τετάρτη
27 Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ο Ελληνικός Εβραϊσμός
απέδωσε την οφειλόμενη τιμή στους ήρωες της Κατοχής,
τους Έλληνες Χριστιανούς συμπατριώτες που με αυταπάρνηση έσωσαν πολλούς Εβραίους, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους ζωή και εκείνη των οικογενειών τους.
«Οι Εβραίοι έχουν μία παραπάνω αίσθηση, αυτή της
Μνήμης», τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο
εμπνευστής του Μνημείου κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, τ.
πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της
Ι.Κ. Αθηνών, και πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Είναι γεγονός ότι οι Εβραίοι
επιζώντες, μετά το τραύμα
του διωγμού και της Κατοχής, αναζήτησαν τους σωτήρες για να τους τιμήσουν.
Παράλληλα, το Ισραήλ τους
απονέμει τον τίτλο και το μετάλλιο του «ΔΙΚΑΙΟΥ Μεταξύ
των ΕΘΝΩΝ», επισημοποιώντας έτσι την αναγνώριση
και την παντοτινή ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους
που με τις πράξεις τους έδωσαν την ανώτερη και ευγενέστερη αξία στη λέξη «Άνθρωπος», προσδίδοντάς της
μια υπερβατική έννοια.
Τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου έγιναν από τον

Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, παρουσία απογόνων των Δικαίων και επιζώντων της Κατοχής. Ομιλίες για τη σημασία και το
ρόλο του Μνημείου εκφωνήθηκαν από τον πρόεδρο
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Μίνο Μωυσή,
τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη και τον κ.
Β. Αλμπάλα.
Ο κ. Μωϋσής τόνισε τη σημασία του μνημείου αλλά
και της ανθρωπιάς των Δικαίων: «Σήμερα, η Αθήνα και
η Ελλάδα συναντιέται με την
ιστορία όχι επιφανών, αλλά
απλών ανθρώπων, που συνήθως η ιστορία ξεπερνά.
…Η Ισραηλιτική Κοινότητα
Αθηνών φιλοξενεί το Μνημείο των Ελλήνων Δικαίων,
ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης του συνόλου των
Ελλήνων Εβραίων. Παρακαταθήκη στην πόλη της Αθή➤ Συνέχεια στη σελ. 4
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Ιακώβ Χαΐμ Μάτσα, ετών 79
– Άρτεμης Ραφαήλ Σαμπά, ετών 82
– Λουκίας Ιακώβ Μπενζονάνα, ετών 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Φλώρας Μέντες Ματαλών, ετών 93
– Δαυίδ Ιωσήφ Ματαράσσο, ετών 90
ΛΑΡΙΣΑ Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Ηλία Ιουδά Κοέν,
ετών 92.
ΒΟΛΟΣ Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Μωϋσή (Μωρίς) Μιχαήλ Σαμουηλίδη, ετών 73
– Μωυσή (Μωρίς) Ισαάκ Φρανσές ετών 96
– Ρουθ-Μαζαλτώβ Ματθαίου Λεβή ετών 77

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για τον Μενασέ Ζαχαρία Κοέν
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας συνήλθε έκτα-

›κτα, σήμερα Τετάρτη 6 Ιανουαρίου

2016, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Σόλωνα Μάϊση, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του
ΜΕΝΑΣΕ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΟΕΝ

Εκλεκτού και ευσεβούς μέλους της Ι.Κ.
Χαλκίδας, ο οποίος εκτελούσε επί σειρά
ετών χρέη Ραββίνου, βοηθώντας έτσι τη
συνεχή λειτουργία της Συναγωγής. Αφού
άκουσε τον πρόεδρο να εξαίρει την ξεχωριστή προσωπικότητα, το ήθος, την προσήλωσή του στις αρχές και τις παραδόσεις της Εβραϊκής θρησκείας, τονίζοντας
το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η
αναχώρηση του εκλιπόντος για το Ισραήλ
Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του
Δ.Σ. στην οικογένειά του.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους
συγγενείς του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ
αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.
5. Να τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη
Συναγωγή Χαλκίδας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στις 4.30μ.μ.
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΜΑΪΡ ΜΑΪΣΗΣ
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΝΕΟ Δ.Σ της WIZO Λάρισας

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

«Αλλαγή φρουράς» για τη WIZO Λάρισας
έγινε τον Δεκέμβριο 2015, μετά από την
πολυετή επιτυχημένη θητεία του προηγούμενου συμβουλίου, με άξια πρόεδρο
τη Στέλλα Φελλούς. Τα ηνία αυτής της τόσο ζωντανής και δραστήριας ομάδας της
Κοινότητας πήραν εφτά νέες γυναίκες: οι
Αλίνα Μωυσή, Άννα Ιεσουά, Ντόλλυ Φις,
Έστερ Φις, Νίνα Ταραμπουλούς, Καρολίνα Ρεϊτάν και Σέλλη Κοέν, που ανέλαβαν
να συνεχίσουν και να εμπλουτίσουν τη
δράση της WIZO. Το νέο συμβούλιο ήδη
έδωσε δείγματα γραφής διοργανώνοντας
μια πολύ όμορφη γιορτή για το Χανουκά, καθώς και μια φιλανθρωπική δράση
στο πλαίσιο της ίδιας γιορτής, με το όνομα «Μια τσάντα γεμάτη αγάπη». Οι κυρίες της WIZO συγκέντρωσαν γυναικείες
τσάντες που δεν χρειάζονται πια, γεμάτες με κάθε είδους δώρα για γυναίκες και
τις πρόσφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας, για να δώσουν χαρά
σε άλλες γυναίκες που δεν τους είναι εύκολο να αποκτήσουν αυτές τις μικρές πολυτέλειες στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

Σειρά ποικίλων πολιτιστικών δράσεων
και εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν
στην Ι.Κ. Βόλου κατά το περασμένο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις κυριότερες:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

«Μνήμες Κατοχής» Παρουσίαση στην Ιταλία
Στις 6 και 8.2.2016 έγινε παρουσίαση της
ιταλικής έκδοσης του βιβλίου του ιστορικού Christofe U. Schminck Gustavus «Μνήμες κατοχής», που σκιαγραφεί την εκτόπιση
των Εβραίων των Ιωαννίνων, σε δύο πόλεις
της Ιταλίας, το Κούνεο και το Τορίνο.
Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης και
της Σύγχρονης Κοινωνίας του Κούνεο,
καθώς και από την εβραϊκή κοινότητα
του Τορίνο και το αντίστοιχο Ινστιτούτο Ιστορίας της Αντίστασης του Τορίνο.
Στις βιβλιοπαρουσιάσεις συμμετείχε
και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων Καθ.
κ. Μωυσής Ελισάφ, με επίλογο του οποίου κυκλοφόρησε η ιταλική έκδοση του
βιβλίου, που ήδη κυκλοφορεί στα ελληνικά και στα γερμανικά.

 Για έβδομη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκδήλωση για την απονομή υποτροφιών από την Ι.Κ. Βόλου. Οι υποτροφίες
ήταν ευγενική χορηγία της οικογένειας
του αειμνήστου δωρητή της Κοινότητας, Ζαχαρία Σακκή και δόθηκαν στους
φοιτητές μαζί με συμβολικό δώρο και
τιμητική διάκριση. Η επιλογή των διακριθέντων φοιτητών έγινε από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου με βάση την
οικογενειακή και την οικονομική κατάστασή τους, καθώς και την απόδοσή
τους.
Την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Ημέρες Πνευμονολογίας», που
διοργανώθηκε από την Πνευμονολογική
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Πνοή Ζωής»,
το οποίο αναφέρεται στη ζωή μιας εβραιοπούλας στο πρώτο ορεινό Σανατόριο του
Πηλίου, με ομιλητή τον καθηγητή Σάντη
Ματαλόν, ο οποίος αναφέρθηκε στις κοινωνικές συνέπειες της φυματίωσης.
 Μεγάλη επιτυχία είχαν τον περασμένο Νοέμβριο τα εγκαίνια της έκθεσης του
Ε.Μ.Ε. «Συναγωνιστής: Έλληνες Εβραίοι
στην Εθνική Αντίσταση» που διοργανώθηκαν από το Δήμο Βόλου, σε συνεργασία
με την Κοινότητα και το Ε.Μ.Ε, το οποίο
παραχώρησε και υλικό για διανομή στα
σχολεία που θα την επισκέπτονταν. Με
αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης επισκέφθηκε το Βόλο, η πρέσβης του Ισραήλ κα
Ίριτ Μπεν Άμπα, η οποία κατά την παραμονή της ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Κοινότητας, ενημέρωσε για την
κατάσταση στο Ισραήλ, καθώς και για τις
σχέσεις Ελλάδας –Ισραήλ και επισκέφτηκε το Μνημείο Ολοκαυτώματος.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΔΙΚΑΙΩΝ» στη ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ
➤ Συνέχεια από τη σελ. 2

νας για να τους θυμάται και να τους τιμά για
πάντα. Γιατί απλά ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΙ», ανέφερε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών.
Ο κ. Αλμπάλας αναφέρθηκε στη ‘γέννηση’
της ιδέας του Μνημείου, τον Νοέμβριο του
2013, όταν ως πρόεδρος του ΚΙΣΕ τότε συνόδευσε τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Ραούλ Βάλλενμπεργκ στο Προεδρικό
Μέγαρο για την απονομή του Μεταλλίου
Βάλλενμπεργκ στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Ήταν τότε, που η εικόνα του
χρέους και της απότισης τιμής στους Έλληνες Δικαίους των Εθνών πλημμύρισαν τη
σκέψη μου», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στο «μήνυμα που εκπέμπει το παράδειγμα των
Δικαίων, αλλά και το Μνημείο, σε εποχές
αναβίωσης φανατισμού και αντισημιτισμού». «…Οι Δίκαιοι μάς δείχνουν το δρόμο. Όπως υπήρξαν οι δικοί μας σωτήρες,
μπορούν -με το φωτεινό παράδειγμα του
θάρρους τους- να γίνουν και οι σωτήρες
της επόμενης γενιάς», τόνισε ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ.
Το Μνημείο των Ελλήνων Δικαίων είναι ιδιαίτερο και πρωτότυπο, διαδραστικό και γεμάτο συμβολισμούς και μηνύματα.
Χώρος: Είναι τοποθετημένο στα κάγκελα του προαυλίου της Συναγωγής Αθηνών γιατί εκεί συγκεντρώνονταν οι Εβραίοι της Αθήνας για να καταγραφούν, βάσει
της γερμανικής διαταγής της 4.10.1943.
Εκεί διαδόθηκαν οι ψίθυροι για την ανάγκη διαφυγής και οι Εβραίοι ξεκίνησαν την

αγωνιώδη αναζήτηση καταφυγίων. Επίσης,
εκεί συγκεντρώθηκαν και οι 800 Εβραίοι
που την μοιραία Παρασκευή 24.3.1944 συνελήφθησαν από την Γκεστάπο και εκτοπίστηκαν, αρχικά στο Χαϊδάρι και στη συνέχεια στο Άουσβιτς. Πολύ χαρακτηριστικά
αναφέρεται στον συμβολισμό του χώρου
ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής: «Εδώ στην οδό Μελιδόνη, στο κέντρο της εβραϊκής γειτονιάς της Αθήνας,
τον Μάρτη του ’44, Εβραίοι που δεν είχαν
την τύχη να προστατευτούν από τέτοιους
Ανθρώπους, όπως οι Δίκαιοι, συλλαμβάνονταν και φορτώνονταν στα φορτηγά για το
Χαϊδάρι και από εκεί στα τρένα για τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης».
Σχέδιο: Το σχήμα του Μνημείου είναι
επίσης χαρακτηριστικό. Δεν απεικονίζει
απλώς ένα βιβλίο, είναι ένα βιβλίο. Στο
εξώφυλλό του ένα δέντρο, σύμβολο της
ζωής στην εβραϊκή πίστη. Στις εσωτερικές
μεταλλικές σελίδες του -που ο επισκέπτης
μπορεί κυριολεκτικά να τις ξεφυλλίσει, καθώς κινούνται γύρω από έναν άξονα, τη
ράχη του βιβλίου- είναι χαραγμένα τα 328
ονόματα των Ελλήνων Δικαίων. Στη βάση
του η επιγραφή «Όποιος σώζει μια ζωή σώζει τον κόσμο όλο».

Το Μνημείο φιλοτεχνήθηκε από τις κυρίες Ματίλντα Μπεράχα, αρχιτέκτονα, Κέλλη Κόβο γραφίστα, και Αναστασία Φιλιπποπούλου αρχιτέκτονα, οι οποίες μετείχαν
και στην ειδική επιτροπή που ανέλαβε την
υλοποίηση της πρωτοβουλίας μαζί με τους
κ. Βενιαμίν Αλμπάλα εκ μέρους του ΚΙΣΕ,
Μίκη Μοδιάνο, και Χαΐμ Ναχμία εκ μέρους
της Ι.Κ. Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΚΙΣΕ
Αγαπητοί μας,
Η αναστολή των εκδόσεων του ΚΙΣΕ αποτέλεσε μία δύσκολη απόφαση που αναγκάστηκε να
πάρει ο Οργανισμός ως αναπόφευκτη συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Παρ΄ ότι η επικοινωνία του ΚΙΣΕ με τους ομοθρήσκους συνεχίστηκε, μέσω τακτικών και συνεχώς αυξανόμενων
ηλεκτρονικών ενημερώσεων -με την αμεσότητα της επικαιρότητας να είναι το μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτού του είδους την επικοινωνία- η παρούσα διοίκηση δεν έπαψε ποτέ να προσπαθεί για την επανακυκλοφορία των εκδόσεων του ΚΙΣΕ σε έντυπη μορφή.
Στόχος ήταν πάντα η προσέγγιση όλων των εβραϊκών οικογενειών, και οδηγός μας η πεποίθηση ότι και τα άτομα που …«δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία» πρέπει να συνεχίσουν να είναι σε ενεργή επαφή με το γίγνεσθαι του Ελληνικού Εβραϊσμού. Παράλληλα,
σε εποχή μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, θεωρούμε σημαντική τη συνέχιση της έκδοσης των «Χρονικών», που αποτελεί μοναδική πηγή ιστορικής τεκμηρίωσης του Ελληνικού Εβραϊσμού, καθώς και βασικό μέσω επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα και
την ευρύτερη κοινωνία.
Σε αυτή την προσπάθεια ήρθε πρόθυμος αρωγός η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, χάρη
στην ευγενική χορηγία της οποίας υλοποιείται η επανακυκλοφορία των εντύπων του ΚΙΣΕ, που εγκαινιάζεται με το παρόν τεύχος. Έχει ήδη εξασφαλιστεί η κυκλοφορία των «Νέων μας», σε διμηνιαία βάση, μέχρι και τον Αύγουστο του 2016, και ενός τεύχους του περιοδικού «Χρονικά» για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ευχαριστούμε από καρδιάς
την Ι.Κ. Ρόδου για την υποστήριξη του τομέα των εκδόσεων. Ελπίζουμε σε συνέχιση της
πρωτοβουλίας και στη θετική ανταπόκριση Κοινοτήτων και ομοθρήσκων.
Το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016
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Η

Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος τιμήθηκε φέτος με σειρά εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας από τις κατά τόπους Περιφέρειες με τη συνεργασία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. Φέτος για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Προέδρου της κ. Νίκου Βούτση, έγινε στις 27.1.2016 ειδική τελετή αφιερωμένη στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η πληθώρα των εκδόσεων, καθώς και των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων γύρω από την ιστορία του Ολοκαυτώματος είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό των φετινών δραστηριοτήτων. Σημαντική ήταν και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε πόλεις όπου μεταπολεμικά δεν λειτουργούν Κοινότητες, όπως στη Βέροια, όπου με πρωτοβουλία του Δήμου και της Στέγης Γραμμάτων
και Τεχνών έγινε στις 30.1.2016 εκδήλωση με θέμα «Μια Εβραιοπούλα στην αγκαλιά Ποντίων», με ομιλήτρια την κα Στερίνα Ταμπώχ.

ΑΘΗΝΑ

Σ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

μή αποφυγής παρόμοιων πρακτικών και ταυτόχρονα μνήμης και
σεβασμού προς τα πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό
της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού», κατέληξε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ.
Στο φουαγιέ του θεάτρου παρουσιάστηκε έκθεση με φωτογραφικό και ιστορικό υλικό από το Yad Vashem και το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό δρώμενο από τον κ. Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και την Ορχήστρα του Δρόμου.

Παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες
στην Αθήνα για το Ολοκαύτωμα
– Το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ)
διοργάνωσαν στις 20.1.2016 τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες από το Ολοκαύτωμα – Μία εικαστική αφήγηση» της Άρτεμης Αλκαλαϊ. H έκθεση συνοδεύεται από
φωτογραφίες εγγράφων: πιστοποιητικά υπηκοότητας, αλληλογραφία, διαβατήρια των επιζώντων με ισπανική υπηκοότητα, καθώς
και βιβλία που έχουν γράψει οι επιζώντες σε διάφορες γλώσσες και
θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου 2016.
– Στις 25.1.2016 έγιναν στο Ε.Μ.Ε. τα εγκαίνια της έκθεσης «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής». Η έκθεση θα διαρκέσει έως
τις 23 Μαΐου 2016.
– Στις 31.1.2016, το Ε.Μ.Ε. προσέφερε δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση: «Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» και
στη μόνιμη έκθεση του Ε.Μ.Ε. για το Ολοκαύτωμα, καθώς και γνωριμία με το Διαδραστικό Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Μ.Ε. για το
Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Έγινε επίσης προβολή του ντοκιμαντέρ
του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα Παιδιά».
– Στις 8.2.2016, η πρεσβεία του Ισραήλ και οι Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή διοργάνωσαν, στο βιβλιοπωλείο Ιανός, στην Αθήνα, την παρουσίαση του βιβλίου «Οι 7 Νάνοι του Άουσβιτς» των Ισραηλινών συγγρα-

▼

την Αθήνα οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της 27ης Ιανουαρίου 2016 και είχαν ως κεντρικό θέμα τους Δικαίους Μεταξύ
των Εθνών, τίτλος που απονέμεται από το Κράτος του Ισραήλ από το 1963, σε όσους μη Εβραίους έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή
τους προκειμένου να σώσουν Εβραίους από τη ναζιστική λαίλαπα.
Η Ι.Κ. Αθηνών, τιμώντας τους 328 Έλληνες Δίκαιους των Εθνών, τοποθέτησε στο χώρο της Συναγωγής ειδικό μνημείο στο οποίο είναι χαραγμένα τα ονόματά τους. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου
τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων, την οποία
ανέπεμψε ο Ραββίνος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν και ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διπλωμάτες, θεσμικούς φορείς και εβραϊκούς οργανισμούς.
Ακολούθησε η αφιερωματική εκδήλωση στη Βουλή ενώ η κεντρική
εκδήλωση έγινε το ίδιο βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός
Κόσμος, με την παρουσία ομήρων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, οι οποίοι άναψαν 6 κεριά στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων
θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Κατά την εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν η περιφερειάρχης
Αττικής κα Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μ. Μωυσής και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μ. Κωνσταντίνης.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ισραηλινή συγγραφέας, σκηνοθέτης
και ποιήτρια Dr Michal Govrin που μίλησε με θέμα: «Σε έναν τόπο
που δεν υπάρχουν άνθρωποι, προσπαθεί να υπάρξει ένας άνθρωπος». Η κα Γκορβίν, αναφερόμενη στην ευθύνη της ανθρωπότητας
να διατηρήσει ζωντανά τα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος
ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Το Ολοκαύτωμα ήταν η
καταστροφή του άλλου, της ανθρώπινης ύπαρξης με την ιδιότητα
του «άλλου»… Η καταστροφή ξεκίνησε με εξοστρακισμό, ταπείνωση, και τη διαγραφή της ταυτότητας και συνεχίστηκε με τη δολοφονία και τη διαγραφή κάθε ανάμνησης των δολοφονηθέντων».
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, σε μια συγκινητική ομιλία επεσήμανε τη συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διάσωση μελών της Εβραϊκής Κοινότητας
από τη ναζιστική φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας ως μέσο επίλυσης προβλημάτων. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ χαρακτήρισε τον διαθρησκειακό
διάλογο ως «καθοριστικό παράγοντα στην αρμονική συνύπαρξη
και την κοινωνική συνοχή. «Το Ολοκαύτωμα πρέπει να είναι αφορ-
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φέων Yehuda Koren και Eilat Negev. Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης
συζήτησε με τους συγγραφείς και το κοινό για το βιβλίο. Τη συζήτηση
συντόνισε ο διευθυντής των Εκδόσεων Πηγή, κ. Γιώργος Ιωαννίδης. Το
βιβλίο πραγματεύεται τη συγκλονιστική ιστορία επτά Εβραίων νάνων
καλλιτεχνών από τη Ρουμανία στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, οι οποίοι επέζησαν χάρις στο «ενδιαφέρον» και τα
πειράματα που έκανε πάνω τους, λόγω της σωματικής τους διάπλασης,
ο περιβόητος γιατρός του στρατοπέδου Γιόσεφ Μέγκελε, γνωστός ως
«Άγγελος του Θανάτου».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Θεσσαλονίκη η κεντρική εκδήλωση μνήμης έγινε την Κυριακή
31.1.2016 στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Ελευθερίας, και ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά), από τον Ραββίνο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Ααρόν Ισραέλ
και συνεχίστηκε με την απόδοση Ψαλμών του Δαυίδ από τη χορωδία
της Κοινότητας.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Ιωάννη Αμανατίδη,
την επιτετραμμένη της
Πρεσβείας του Ισραήλ
κα Tammy Ben-Haim,
τον περιφερειάρχη Κ.
Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα,
την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κα
Βούλα Πατουλίδου,
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, τον πρόεδρο της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαβίδ Σαλτιέλ, τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μ. Κωνσταντίνη και τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη
του Ολοκαυτώματος (IHRA) κ. Σαντόρ Ματγιούς.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη, ο
οποίος αναφερόμενος στην απήχηση που είχε στο ευρύ κοινό η ταινία
«Ουζερί Τσιτσάνης» και στην αμεσότητα του κινηματογράφου επεσήμανε
μεταξύ άλλων: «…Κάναμε την ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης» για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να πούμε: Ναι αυτά έγιναν. Για να θυμίσουμε σε αυτούς
που ξεχνάνε και να πούμε σε όσους δε γνωρίζουν τι είναι Ναζισμός, τι
είναι Φασισμός. Για να καταγγείλουμε τον παραλογισμό των φυλετικών,
θρησκευτικών και κάθε είδους διακρίσεων. Για να πούμε ότι η άρνηση
ιστορικών γεγονότων για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως το Ολοκαύτωμα, δεν είναι αποδεκτή. Για να δράσουμε όλοι μαζί, ώστε τα φαντάσματα να ξαναγυρίσουν στον πάτο της ιστορίας. Για να πούμε Ποτέ Ξανά».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε η τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του οργανισμού
Memorial de la Shoah, στo πλαίσιο της δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελλάδος για τα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα, η οποία φιλοξενήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Το σύμφωνο υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, κ. Δ.
Σαλτιέλ και ο διευθυντής του Mémorial de la Shoah, Jacques Fredj, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρη και του γενικού
προξένου της Γαλλίας και διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Christophe Le Rigoleur. Με αυτή τη συνεργασία ο οργανισμός
του Mémorial de la Shoah αναμένεται να συνεισφέρει με την εμπειρία
που διαθέτει στο σχεδιασμό του Μουσείου Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκτίμησε ότι η υπογραφή του συμφώνου
συντελεί στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη και δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι το βήμα αυτό
της συνεργασίας τελείται επί της δικής του δημαρχίας.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα καθοριστικό
βήμα προς την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Μουσείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο οργανισμός του Mémorial de la Shoah στο Παρίσι
κατέχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον τρόπο λειτουργίας ενός ιδρύματος που θα αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για
το Ολοκαύτωμα και θα προάγει την αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Από την πλευρά του, ο Jacques Fredj, αναφέρθηκε στην 20ετή
παρουσία του Mémorial de la Shoah, την οποία χαρακτήρισε σημαντική, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Διευκρίνισε ακόμη ότι
το Mémorial de la Shoah συνεργάζεται με άλλες 14 χώρες της Ευρώπης και δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τη δημιουργία του αντίστοιχου Μουσείου στη Θεσσαλονίκη.
Τέλος, ο Christophe Le Rigoleur, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συνεργασία μεγάλη ευκαιρία για την πόλη και τόνισε ότι η Γαλλία διατηρεί, ως οφείλει, ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, μέσω της λειτουργίας του Mémorial de la Shoah.
Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Μουσείου
Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελλάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην περιοχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού
Σταθμού, υλοποιείται με τη διαρκή συνεργασία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

Παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες
στη Θεσσαλονίκη για το Ολοκαύτωμα
– Στις 26.1.2016 διοργανώθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με προσκεκλημένο τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Μπουαλέμ Σανσάλ για την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης
του μυθιστορήματος «Ο Γερμανός Μουτζαχεντίν ή το ημερολόγιο των
αδερφών Σίλλερ». Μετά την εκδήλωση παρουσιάστηκε θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος.
– Στις 30.1.2016, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης εκδήλωση για τους
Θεσσαλονικείς Εβραίους βουλευτές Αλλαλούφ Δανιήλ, Βεντούρα Ζακ,
Καζές Μισέλ, Γκατένιο Λεόν, Μπενσαντζή Μιντές, Σιακκή Ισαάκ, Σουλάμ
Δαυίδ και Τσενίο Αλβέρτο που εξόντωσαν οι Ναζί, με ομιλητές τον Δρα
Φιλολογίας ΑΠΘ κ. Λέοντα Ναρ, τον αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ κ. ΔηΙανουάριος - Φεβρουάριος 2016
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ΛΑΡΙΣΑ
Μνήμη και ευθύνη: οι δύο αυτές λέξεις αποτυπώνουν το μήνυμα της
φετινής επετείου του Ολοκαυτώματος, που τιμήθηκε στη Λάρισα
την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016. Η εκδήλωση ξεκίνησε στην Πλατεία
Εβραίων Μαρτύρων με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και συλλόγων της πόλης,
καθώς και Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και Οργανισμών.
Ακολούθησε η τελετή στην κατάμεστη Συναγωγή Λάρισας, την οποία
άνοιξε η μοναδική πλέον εν ζωή όμηρος στρατοπέδου, κα Νάκη Μπέγα, ανάβοντας έξι κεριά στη μνήμη των 6.000.000 θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο δήμαρχος Λάρισας κ. Απόστολος Καλογιάννης και ο
αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ. Ηλίας Φιλοσώφ, ενώ ο συντονιστής
της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Γιώργος Ρούστα διάβασε το μήνυμα
του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη.
Ακολούθησε η απαγγελία των ποιημάτων «Μονοξείδιο του άνθρακα»
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

της Μαρίας Αράπκουλε και «Η οσμή της Τέφρας» της Άννας Μετσάνη,
από τις ίδιες τις Λαρισαίες ποιήτριες, που βραβεύτηκαν για τα συγκεκριμένα έργα τους στον διαγωνισμό ποίησης με θέμα το Ολοκαύτωμα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης.
Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε όταν πέντε Λαρισαίοι Εβραίοι, απόγονοι
ομήρων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης διηγήθηκαν τα βιώματά
τους από το μεγάλωμά τους κοντά σε γονείς
που επέστρεψαν από τα
κολαστήρια και αγωνίστηκαν να ξαναχτίσουν
τη ζωή τους, να δημιουργήσουν οικογένειες
και κυρίως να προστατέψουν με κάθε τρόπο τα παιδιά τους από τη φρίκη που οι ίδιοι έζησαν.
Οι προσωπικές ιστορίες τους άγγιξαν τις καρδίες όλων, κορυφώνοντας
τη συγκίνηση και διατρανώνοντας το μήνυμα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ .

Εκδήλωση Σχολείων
Οι ειδικές εκδηλώσεις Μνήμης του Ολοκαυτώματος για τα σχολεία, που
οργανώνονται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, έχουν γίνει πλέον θεσμός στην πόλη της Λάρισας
και κάθε χρόνο περισσότερα σχολεία εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Έτσι και φέτος, μετά την κατάθεση στεφάνων από σχολεία
στην αναθηματική στήλη της Άννας Φρανκ, στον συμβολικό χώρο της
ομώνυμης πλατείας, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση στο
Δημοτικό Ωδείο, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Πρώτοι εμφανίστηκαν
καταχειροκροτούμενοι οι μικροί μαθητές του Εβραϊκού Σχολείου, που
απέδωσαν δύο εβραϊκά τραγούδια στη μνήμη της Αννας Φρανκ και
όλων των παιδιών που θανατώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. Στη
συνέχεια η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Ελένη Αναστασοπούλου, απευθύνθηκε με έναν εμπνευσμένο χαιρετισμό
στο νεανικό κοινό, εξηγώντας τους την ευθύνη που έχουν να αντιστέκονται στο ρατσισμό και να προασπίζουν τα ανθρώπινα ιδεώδη, ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σωτήρης Βούλγαρης. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις που είχαν ετοιμάσει το Μουσικό Σχολείο, το 4ο ΕΠΑΛ και το 3ο Λύκειο Λάρισας, όλες
εξαιρετικά υψηλού, σχεδόν επαγγελματικού επιπέδου. Περιλάμβαναν
συναυλία με τραγούδια από το Μαουτχάουζεν, θεατρικά δρώμενα με
θέμα τη ζωή στα στρατόπεδα, αναδρομή στην ιστορία του Ολοκαυτώματος με κείμενα και βίντεο, αφιέρωμα στην Εβραϊκή Κοινότητα της Λάρισας, αναφορά σε συγγραφείς του Ολοκαυτώματος καθώς και αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ».
Οι συνειδητοποιημένες φωνές των νέων που εμφανίστηκαν στη σκηνή αλλά και αυτών που γέμισαν το Ωδείο και παρακολούθησαν με ευλάβεια έδωσαν ένα ισχυρό και ελπιδοφόρο μήνυμα.
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μοσθένη Δώδο και την ιστορικό, διδάσκουσα ΑΠΘ κα Μαρία Καβάλα.
– Την 1.2.2016 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Jewish Legacy App, που υλοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Πρεσβείας του Καναδά και της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γερμανίας και
της Πρεσβείας του Ισραήλ. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για χρήση
σε έξυπνα κινητά και tablets και περιλαμβάνει δεκάδες αξιοθέατα της
πόλης που συνδέονται με την εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη.
– Στις 2.2.2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης το σεμινάριο «Δημιουργούμε και θυμόμαστε τα παιδιά του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου» για τους εκπαιδευτικούς
των σχολείων που θα συμμετέχουν με τα έργα των μαθητών και μαθητριών τους στην Πορεία Μνήμης που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2016 στη
Θεσσαλονίκη. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον τομέα Παιδαγωγικής,
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και τέθηκε υπό την αιγίδα
του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. Η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
εκπροσωπήθηκε στη διοργάνωση από την υπεύθυνη του Κέντρου επιμόρφωσης της Κοινότητας κα Νέλλη Αρούχ, η οποία έκανε χαιρετισμό.
– Στις 3.2.2016 έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, η παρουσίαση του
βιβλίου του Luigi Ballerini «Η Χάννα δεν κλείνει ποτέ τα μάτια». Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και η διευθύντρια
του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτιτούτου, κα Monica Zecca. Για το βιβλίο συζήτησαν με τον συγγραφέα ο κ. Αντόνιο Κρεσέντζι, από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και ο ερευνητής κ. Ανδρέας Μπουρούτης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ του κ.
Δημήτρη Σοφιανόπουλου «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης».
– Στις 9.2.2016 έγινε στο βιβλιοπωλείο Ιανός, στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του βιβλίου «Οι 7 Νάνοι του Άουσβιτς» των Ισραηλινών συγγραφέων Yehuda Koren και Eilat Negev. Ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης συζήτησε για το βιβλίο με τους συγγραφείς και το κοινό.
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ΒΟΛΟΣ
Στις 7.2.2016, πραγματοποιήθηκε στο Βόλο σειρά εκδηλώσεων για να
τιμηθεί η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, οι οποίες διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, την Ι.Κ. Βόλου, με τη συμμετοχή της Ι. Μητρόπολης
Δημητριάδος & Αλμυρού και την υποστήριξη της AGAPE HELLAS. Οι
εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος και
στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι, πρωτοστατούντος του
Μητροπολίτη Δημητριάδος,
έκαναν συμβολική πορεία
κρατώντας την ελληνική σημαία έως τον χώρο όπου έγινε η κεντρική εκδήλωση,
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ι. Μητρόπολης Δημητριάδος.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το άναμμα κεριών στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, από απογόνους ομήρων, τον όμηρο κ. Ν. Σαμούρη, τον Μητροπολίτη, τον Ραββίνο Λάρισας,
τον περιφερειάρχη, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου, από εκπροσώπους αντιστασιακών οργανώσεων και μικρασιατικών συλλόγων, με τη μουσική
επένδυση «Itzhak Perlman – Schindler’s List Theme» από τον βιολιστή
κ. Χρήστο Δασκαλόπουλο. Το έβδομο κερί άναψαν οι μαθήτριες του
Μουσικού Σχολείου Βόλου Μυρσίνη Ταμία-Πώποτα και Υβόννη Φρεζή.
Στη συνέχεια έγιναν χαιρετισμοί από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Κωνσταντίνο Αγοραστό, την αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου και γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ, κ. Μαρσέλ Σολομών και τον δήμαρχο Βόλου, κ. Θάνο Θεοδώρου και αναγνώστηκε
από τον αντιπρόεδρο του ΚΙΣΕ και πρόεδρο της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μόρις Μαγρίζο μήνυμα του προέδρου του ΚΙΣΕ, κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη.
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον καθηγητή Εγκληματολογίας και τ.
υπουργό κ. Γιάννη Πανούση με θέμα «Ζωντανές Μνήμες του Ολοκαυτώματος», ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως «ενώ η πλειοψηφία του
πολιτικού κόσμου και των πολιτών έχει πάρει θέση, υπάρχουν θύλακες που ξαναβάζουν τα εγκλήματα μίσους στο τραπέζι. Αυτά πρέπει
να τα απομονώσει η κοινωνία».
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά με την απόδοση του «Ελί – Ελί» από
την υψίφωνο κα Χριστίνα Μαργαρίτου, καθώς και με μουσική και τραγούδια της εβραϊκής διασποράς με τη συμμετοχή της γυναικείας χορωδίας του Ωδείου Βόλου «ΡΥΘΜΟΣ », υπό την διεύθυνση του Ν. Χιώτογλου.
Ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Το τραγούδι της ζωής» του
κ. Τ. Λυκουρέση, που παρουσιάζει τη διάσωση όλων των Εβραίων της
Ζακύνθου από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και τον δήμαρχο Καρέρ.
Η τελετή ολοκληρώθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημη-

τριάδος κ. Ιγνάτιο, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει σύνεση
και να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα για κανέναν και πουθενά και τόνισε ότι στο Βόλο υπάρχει παράδοση συμμετοχής όλων
των θεσμών στην Ημέρα του Ολοκαυτώματος για την Εβραϊκή Κοινότητα και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, υπήρξε πάντοτε μια σχέση που έσωσε ψυχές και ανθρώπους. «Συνεχίζουμε να είμαστε συμπαραστάτες και η εκδήλωση παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα
στην εποχή μας που και πάλι εμφανίζονται φαινόμενα όπως αυτά που
έζησαν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα», δήλωσε ο κ. Ιγνάτιος. Αξίζει να
σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Δημητριάδος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναρτήθηκε πανό που έγραφε «ΠΟΤΕ
ΞΑΝΑ , ΑΝΤΙ -ΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ = ΑΝΤΙ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ».
Την εκδήλωση παρουσίασαν η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα και
ο Βίκτωρ Σακκής. Στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκαν τα βιβλία
«Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία», το οποίο επιμελήθηκε ο Δρ Ιστορίας Νίκος Τζαφλέρης και εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ι.Κ. Βόλου και «Η ευθύνη
της Εκκλησίας απέναντι στη διαφορετικότητα», το οποίο περιλαμβάνει την ομιλία του Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιου που έκανε πέρυσι στη Λάρισα την Ημέρα Μνήμης και ένα cd με
την Παλαιά Διαθήκη.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με μηνύματα εναντία στον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό, που διακρίνονται ακόμη και σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στις 29.1.2016, στα Ιωάννινα, η εκδήλωση για
την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η οποία διοργανώθηκε από
την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και την Ι.Κ. Ιωαννίνων.
Κατά την εκδήλωση έγιναν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Ιωαννιτών κ.
Θωμά Μπέγκα, και εκπρόσωπο του περιφερειάρχη Ηπείρου. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ, αναφερόμενος στα θύματα του Ολοκαυτώματος έθεσε το ερώτημα γιατί πρέπει
να θυμόμαστε και επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «…η παραδειγματική μνήμη και η ακριβής και αντικειμενική γνώση των ιστορικών γεγονότων είναι περισσότερο απαραίτητες σήμερα που βιώνουμε αυτή
την πρωτόγνωρη κρίση και που είναι επικίνδυνα δελεαστικός ο πειρασμός να αναζητήσουμε τον υπαίτιο
στον άλλο, στον ξένο…».
Τα Νέα μας
€ 0,01
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο ιστορικός, ομότιμος Καθηγη Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.),
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΧάΒουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
γκεν Φλάισερ, ο οποίος ανέλυσε το
θέμα: «Ελληνογερμανικές στρεβλώ E κδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.,
κ. Μωυσής Κωνσταντίνης
σεις στην εξιστόρηση της γενοκτονίας των Ελληνοεβραίων».
 E πιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή,
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απόΡ. Ματαθία
δοση εβραϊκών και ρωμανιώτικων
 Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
τραγουδιών από τους Κώστα Ράπτη
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρ(μπαγιάν) και την Μαρία Θωίδου (τρακος, Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.
γούδι).
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

