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22ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.Κ. ΕΛΛΆΔΟΣ

Σ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ

τις 18.9.2016 συγκλήθηκε στην Αθήνα το εξ αναβολής 22ο Τακτικό Συνέδριο Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με
δέηση που ανέπεμψε ο Ραββίνος Αθηνών
κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του απερχόμενου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ.
Μωϋσή Κωνσταντίνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύχρονη ενασχόλησή του με τον
Ελληνικό Εβραϊσμό και απευθύνθηκε συγκινημένος στη νέα γενιά που θα αναλάβει τα
ηνία του.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Λάζαρος Αρούχ, αφού καλωσόρισε τους Αντιπροσώπους, έκανε μια ενημερωτική ανασκόπηση των εργασιών της
26ης Ιουνίου και στη συνέχεια συζητήθηκε η έκθεση των πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης για την περίοδο 27 Ιουνίου
έως 17 Σεπτεμβρίου 2016. Οι Αντιπρόσωποι ψήφισαν ομόφωνα την απαλλαγή του
απερχόμενου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την
εκλογική διαδικασία, αναγνώστηκε ο κατάλογος των υποψηφίων και έγινε η ψηφοφο-

Μ

Το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
Πρόεδρος: Δαυίδ Σαλτιέλ
Αντιπρόεδρος Α’: Βενιαμίν Αλμπάλας
Αντιπρόεδρος Β’: Βίκτωρ I. Ελιέζερ
Γεν. Γραμματέας: Μωυσής Ελισάφ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Μαρσέλ Σολομών
Γεν. Ταμίας: Δανιήλ Μπεναρδούτ
Αναπλ. Γεν. Ταμίας: Μάκης Μάισης
Μέλη: Ισραέλ Ρούσσo
		
Σολομών Παρέντε
		
Μωυσής Μαγρίζος
		
Ζαχαρίας Ματαθίας
		
Μάνος Αλχανάτης
Αναπληρωματικά Μέλη: Λεόν Σαλτιέλ,
		 Αλμπέρτος Γιομτώβ,
		 Σάκης Λεών

ρία, κατά την οποία το ενιαίο ψηφοδέλτιο
που προτάθηκε από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Αθηνών και Θεσσαλονίκης έλαβε 12
ψήφους έναντι μιάς του ψηφοδελτίου του
κ. Γιομτόβ (Ακη) Ρομπίσα.
Ο πρόεδρος του Συνεδρίου συνεχάρη
το νεοεκλεγέν Δ.Σ., το οποίο αποσύρθηκε
για την πρώτη του Συνεδρίαση και τη συγκρότηση του σε Σώμα. Ο νέος πρόεδρος
του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ανακοίνωσε τη
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και
στην ομιλία του που ακολούθησε υπογράμμισε τα καίρια θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού στα οποία η νέα διοίκηση θα εστιάσει το έργο της. Η πρέσβης του Ισραήλ στην
Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν - Αμπα παρέστη στην
τελική φάση του Συνεδρίου και με σύντομη
ομιλία της χαιρέτισε το Συνέδριο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ

ε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, το
προεδρείο του ΚΙΣΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, προτίθεται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό
της χώρας, υπουργούς της κυβέρνησης, πολιτικά κόμματα, διπλωμάτες, καθώς και διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες Εβραίους γενικά και τις
Ισραηλιτικές Κοινότητες της χώρας μας.
Ξεκινώντας τον κύκλο της σχετικής επικοινωνίας, στις
15.11.2016, το προεδρείο του ΚΙΣΕ συναντήθηκε με τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του ΚΙΣΕ
και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις αντισημιτισμού και
εκφράστηκε η ανησυχία του Ελληνικού Εβραϊσμού για την αυξανόμενη αντισημιτική ρητορική. Επίσης συζητήθηκαν τα υπό εξέλιξη
προγράμματα -όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη- καθώς και εκκρεμή ζητήματα, όπως η επιστροφή των προπολεμικών Αρχείων της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης από τα Αρχεία της Μόσχας.
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ παρέστη, το ίδιο βράδυ, στο

δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου
προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και
στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου που έγινε την επόμενη ημέρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Στις 16.11.2016, το προεδρείο του ΚΙΣΕ συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα κ.
Πέτερ Σόοφ. Συζητήθηκε η πρόοδος του έργου του Μουσείου Ολοκαυτώματος, το οποίο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη με χορηγία και
της Γερμανικής Κυβέρνησης, η άνοδος των ακραίων ιδεολογιών στην
Ευρώπη και ο αντισημιτισμός. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ εξέθεσε στο Γερμανό πρέσβη τις επείγουσες ανάγκες εργασιών συντήρησης ιστορικών Συναγωγών που βρίσκονται σε πόλεις στις οποίες οι μικρές
Ισραηλιτικές Κοινότητες αδυνατούν να τις πραγματοποιήσουν για οικονομικούς λόγους. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο ένταξης Συναγωγών
σε μελλοντικό πρόγραμμα στήριξης της Γερμανικής Κυβέρνησης.
Στις συναντήσεις μετείχαν ο Β’ αντιπρόεδρος κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, ο γεν. γραμματέας κ. Μωϋσής Ελισάφ, και ο γεν. ταμίας κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ.

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σ

τις 5.7.2017, έγινε στον αύλειο χώρο του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη του Γηροκομείου, με τίτλο «Τραγουδώντας μαζί για την ειρήνη και την αγάπη», που διοργανώθηκε από την Ι.Κ.
Βόλου, τον Φορέα Πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτό» της Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού, τον Σύλλογο Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας και
τους «Φίλους του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου».
Στη συναυλία συμμετείχαν η πολυβραβευμένη Πολυφωνική
Χορωδία Βόλου, η χορωδία Regavim του Τελ-Αβίβ, η Ορχήστρα
Νεανικών Χρωμάτων και η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Βόλου.
Κατά την έναρξη στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και
τους συντελεστές για τη στήριξή τους και τόνισε τη σημασία της
ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών, αλλά και της αγάπης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.
Τιμητικές - αναμνηστικές πλακέτες επιδοθήκαν στις τρεις χορωδίες από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελασσονιτών κ. Κωνσταντίνο Σκριάπα, στο μαέστρο της Πολυφωνικής χορωδίας κ. Γιάννη
Καρκάλα, την αντιπρόεδρο του Σωματείου «Φίλοι Αθανασάκειου
Μουσείου Βόλου» κα Ιντζεσίλογλου –Δουλγέρη Αργυρούλα, στη
διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βόλου κα Αρετή Τζανετοπούλου και τον Γ. Γ. του Φορέα Μαγνήτων Κιβωτός κ. Νίκο Τσούκα, ως εκπροσώπου του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιου, στον μαέστρο της χορωδίας REGAVIM
–TEL AVIV κ. Ze΄ev Ulman.
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Νίκο Βαραλή,
διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού «Ορθόδοξη Μαρτυρία».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Σ

τις 7.8.2016, επισκέφτηκε τη Συναγωγή, ο διεθνούς φήμης πυρηνικός επιστήμονας με καταγωγή από το Βόλο κ. Αχιλλέας
Αδαμαντιάδης, ο οποίος μετά τη λειτουργία, σε συνεστίαση στο
Κοινοτικό Κέντρο, μίλησε στους παρευρισκόμενους για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Συναγωγή Adas Israel στην
Ουάσιγκτον, κατά την οποία τιμήθηκε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιωακείμ για τη διάσωση Εβραίων του Βόλου
κατά τη Ναζιστική Κατοχή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Κ.
ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο

πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, συμμετείχε στο
Ε’ Συνέδριο Αλμυρωτικών Σπουδών που διοργανώθηκε από
την Φιλάρχαιο Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς» και πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού.

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου,
14.10.2016, ο κ. Σολομών έκανε μία ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη
και κατατοπιστική εισήγηση που αφορούσε την «Παρουσία των
εβραίων στην ευρύτερη περιοχή των Φθιωτιδών Θηβών και της χερσαίας Μαγνησίας έως
την ενσωμάτωσή της στο νεοελληνικό κράτος».
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Η

Συναγωγή Χαλκίδας φέτος το καλοκαίρι υποδέχτηκε δύο ιδιαίτερα χαρμόσυνες τελετές, μία τελετή ονοματοδοσίας (φαδάριο) και μία τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (μπαρ μιτσβά).
Στις 12.6.16, έγινε από τον ιερουργό κ. Χαϊμ Ισχακή, η τελετή
ονοματοδοσίας του νεότερου μέλους της Κοινότητάς μας, της κόρης του Γιόση και της Σέλης Καταλάν. Ο κ. Ισχακής ευλόγησε την
μικρή και τους γονείς της και της έδωσε το όνομα Μιρέλα. Στη
χαρμόσυνη τελετή παραβρέθηκαν φίλοι και συγγενείς της οικογένειας, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τις συγκινητικές στιγμές της τελετής.
Στις 4.9.16, έγινε από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν
και δύο χαζανίμ, η τελετή της θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ
Μιτσβά) του Βίκτωρα, γιου του Δαβίδ και της Τζένης Σαμουήλ. Η
τελετή συνέπεσε με το Ρος Χόδες (πρωτομηνιά) του μήνα Ελούλ
και για το λόγο αυτό, μετά τη λειτουργία η τελετή ολοκληρώθηκε με το σάλπισμα του Σοφάρ. Ο νεαρός Βίκτωρας διάβασε την
περικοπή της Τορά και μίλησε για τη σημασία της θρησκευτικής
ενηλικίωσης, καθώς και για τις ευθύνες που αναλαμβάνει από δω
και στο εξής. Κατόπιν, ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σόλων Μάισης προσέφερε στον νεαρό Βίκτωρα αναμνηστικό δώρο εκ μέρους της Κοινότητας.
ΡΟΔΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Η

Ι.Κ. Ρόδου, στα πλαίσια της Ημέρας Μνήμης για τον εκτοπισμό των Εβραίων της Ρόδου και της Κω, πραγματοποίησε
σειρά εκδηλώσεων στις 23 & 24.7.2016.
Το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016, παρουσιάστηκε μία μοναδική
παράσταση από το συγκρότημα παραδοσιακών χορών του Δήμου της Χάιφας, «Halleluya Dance Group», στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη». Το χορευτικό αυτό συγκρότημα αποτελείται από χορευτές που είναι φοιτητές και βετεράνοι
χορευτές. Η παράσταση μετέδωσε την πλούσια λαογραφία του ισραηλινού κοινωνικού ιστού μαζί με χαρακτηριστικά του σύγχρονου ισραηλινού χορού. Φιλικά συμμετείχε και η Σχολή Ελληνικών
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
Λαϊκών Χορών του Βαγγέλη Τζέλλου,
παρουσιάζοντας χορούς από τον εθνικό μας πλούτο. Η παράσταση έγινε με
την ευγενική χορηγία της Αεροπορικής Εταιρείας Αρκίας, του Καζίνο Ρόδου και του ξενοδοχείου Ιβίσκος.
Το πρωί της Κυριακής 24.7.2016,
έγινε επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή της Ρόδου από τον Ραββίνο
Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν και ακολούθησε το άναμμα των κεριών στη
μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια έγιναν χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου
Ροδίων και τον τότε πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη. Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης έγινε από
την εκπρόσωπο της Β’ Γενιάς Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
κα Γκρατσιέλα Μπουρλά, η οποία αναφέρθηκε στις προσωπικές τις εμπειρίες και τα βιώματά της ως παιδί επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Πλατεία
Εβραίων Μαρτύρων.
Το βράδυ της Κυριακής, στον θερινό κινηματογράφο «Ρόδον» προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ταινία «Ο
Γιος του Σαούλ», που θιγεί πτυχές ανθρώπινης τραγωδίας της ιστορίας του
Ολοκαυτώματος. Η προβολή πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του ξενοδοχείου Bellevue Suites και την υποστήριξη του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού – Αθλητισμού Ρόδου.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο
αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
κ. Ηλίας Ζωγραφίδης, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, εκπρόσωποι θρησκευτικών Αρχών, πρόεδροι Εβραϊκών
Κοινοτήτων και Οργανισμών και πλήθος ομοθρήσκων από το εξωτερικό.

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ WIZO
Ύστερα από εκλογές που έγιναν
στη WIZO, την επί σειρά ετών
πρόεδρό της κα Χέδερ Ναχμία
διαδέχτηκε η κα Γκρατσιέλα
Μπουρλά - Κωνσταντίνη.
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:

– Εβελίνας Ιεουδά Δαβοπούλου, ετών 86
– Ερρίκου Χάιδου Δασκαλάκη, ετών 90
– Σάρρας Μπαρούχ Κομίδη, ετών 89
– Κλαίρης Σολομών Αμαρίλιο, ετών 93
– Σάρρας Μωυσή Αλκαλάη, ετών 58
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας
γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:

– Σαμπετάι Γιοσέφ Νατάν, ετών 61
– Ματαθία Ααρών Βενουζίου, ετών 82
– Ερνέστου Μανουέλ Σωρ, ετών 92
– Ιωσήφ Σαπετάι Μπέζα, ετών 58
– Ελιέζερ Ιζάκ Φλωρεντίν, ετών 86
ΛΑΡΙΣΑ Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Ρόζας Αλβέρτου Σιαλώμ, ετών 97, που κατοικούσε στο Ισραήλ.

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ

θία και του Ηλία Κοέν και της Τζόι – Τζοάννας
Σβόλη, της Τσίλας Σαρόν Λεβή και του Μαρσέλ Σβόλη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς και
φίλους που συμμετείχαν και μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας Μάνθου δείχνοντας με κάθε τρόπο την αγάπη τους προς εκείνον και προς εμάς.
Η σύζυγος Άννα Βενουζίου
Τα παιδιά: Ρόζα, Άντριου και Ερίκος, Έττυ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

 Η Ι.Κ. Ιωαννίνων συγχαίρει την Τζένη Κοέν,
μέλος της Κοινότητας, για την εισαγωγή της
στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και της εύχεται κάθε επιτυχία στις σπουδές της και καλή σταδιοδρομία.
 Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή
σταδιοδρομία στους:

ΑΘΗΝΑ Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Ηλία Ελιέζερ με την Αργυρώ μπατ Αβραάμ Αβίνου.

–Ν
 αταλί Δαυίδ Μπατή για την απόκτηση πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας
ανακοινώθηκε ο γάμος του Σαμουήλ Ααρών
Μισδραχή με την Άλμα Δαυίδ Παπούρ.

– Ζακίνο Αλβέρτου Ταραμπουλούς για την εισαγωγή του στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας
ανακοινώθηκαν οι γεννήσεις των:

– Γκαέλ-Νατάν, γιου της Ναομί Καράσσο και
του Κάρλο Μπλέυτσερ.
– Άννας, κόρης της Αλίκης Μπενβενίστε και
του Δημήτρη Τοκμακίδη.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Από την Ι.Κ. Ιωαννίνων μας ανακοινώθηκε η γέννηση του Σόλωνα, γιου της
Ματίλντας Φλωρεντίν – Άντζελ και του Σαλβατόρ Αντζελ.

ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ

Στις 3.7.2016 έγινε στη Συναγωγή Αθηνών «Μπεθ Σαλώμ» η τελετή θρησκευτικής
ενηλικίωσης (Μπατ Μιτσβά) των νεαρών κοριτσιών: Άννας – Σάρρας Κοφινά, της Ευαγγελίας Σάρρου και του Μάριου Κοφινά, Έρρικας Νιανιακούδη Κοέν, της Σάνδρας Κοέν και
του Χαράλαμπου Νιανιακούδη, Λίντας – Σάρρας Τιάνο, της Ζανέτ Μπαττίνου και του Ισίδωρου Τιάνο, Μαρίζας Ζαφειροπούλου, της Σάρας Μάτσα και του Βασίλη Ζαφειρόπουλου,
Ρέιτσελ – Τζοζεφίν Κοέν, της Γιοέλας Ματα-

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για τον Μάνθο Βενουζίου
Η Επιτροπεία του Ιδρύματος «Ετς Αχαΐμ»
με βαθιά οδύνη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2016
και ώρα 1μμ, ύστερα από την θλιβερή αγγελία του θανάτου του αείμνηστου
ΜΑΤΑΘΙΑ (ΜΑΝΘΟΥ) ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ

γενικού γραμματέα του ιδρύματος από
το 1997 και
αποφάσισε ομόφωνα
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήριά της
στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να κατατεθεί στη μνήμη του και αντί
στεφάνου το ποσό των 200 ευρώ υπέρ
του εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης «Τ. ΤΟΡΑ».
3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
4. Να παραστεί σύσσωμη στην κηδεία του.
Η Πρόεδρος ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΑΧΙΑ

ενημέρωση
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ΚΙΣ

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΊΑ ΤΎΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ PEW
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΓΝΏΜΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Η

δημοσίευση –τον περασμένο Ιούλιο- των ευρημάτων της δημοσκόπησης του Κέντρου Ερευνών PEW για τη σχέση του κύματος προσφύγων με την αύξηση της τρομοκρατίας και τη μείωση
της εργασίας στην Ευρώπη, κατέδειξε αρνητικά αισθήματα των Ελλήνων Χριστιανών απέναντι στους Εβραίους συμπατριώτες τους.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταγράφεται ως πρώτη -μεταξύ των 10
χωρών όπου διεξήχθη η έρευνα- (με ποσοστό 55%) στις «Αρνητικές απόψεις περί Εβραίων» (με δεύτερη την Ουγγαρία -σε μεγάλη
ωστόσο ποσοστιαία απόσταση- με 32% και τρίτες -με 24%- την Πολωνία και την Ιταλία).
Το ΚΙΣΕ καταχώρησε στον ιστότοπό του τα ευρήματα της έρευνας και εξέδωσε ανακοίνωση (19.7.2016) στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζεται:
19.7.16 […] Στα καθ’ ημάς, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι
ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες
θέσεις με τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικών κρίσεων απέναντι σε
πρόσφυγες και μετανάστες. Παρατηρείται δε και το υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά την αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στους Εβραίους. Τα αποτελέσματα αυτά ωστόσο
δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Στην Ελλάδα από καιρό επικρατεί
διάχυτος αντισημιτισμός, όπως εξ άλλου αποδεικνύει και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Τα περιστατικά αντισημιτισμού ολοένα και
πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Η μισαλλοδοξία φαίνεται να ριζώνει στην καρδιά της κοινωνίας. Οι στερεοτυπικοί χαρακτηρισμοί,
η συνομωσιολογία και οι προκαταλήψεις σε βάρος των Εβραίων και,
σε δεύτερο επίπεδο, σε βάρος των μουσουλμάνων είναι διαχρονικά αποδεκτοί από το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Ας αποτελέσει, λοιπόν, η έρευνα αυτή εφαλτήριο για δράση. Είναι καιρός όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αρθούν στο ύψος των ευθυνών τους.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος αγωνίζεται αδιάκοπα για την καταπολέμηση κάθε φαινομένου μισαλλοδοξίας, φανατισμού και, προπάντων, αντισημιτισμού. Θεωρούμε, ωστόσο, πως
χρειάζεται η συμπόρευση όλων των κοινωνικών δυνάμεων προκειμένου ανάλογα φαινόμενα να περιοριστούν μελλοντικά. Κρίσιμος
εν προκειμένω θα είναι ο ρόλος των μεγάλων πνευματικών ιδρυμάτων, της Εκκλησίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων.
Ήδη τόσο το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσο και κατά τόπους Δήμαρχοι και Μητροπολίτες, έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να
ζυμωθεί στην ελληνική κοινωνία η σπουδαία ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού και η τραγωδία του Ολοκαυτώματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙ ΒΙΖΕΛ
4.7.2016: Η διεθνής εβραϊκή κοινότητα είναι σήμερα φτωχότερη, καθώς έχασε ένα σημαντικό μέλος της. Το περασμένο Σάββατο, 2.7.2016, o Elie Wiesel έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών και ο
θάνατός του γέμισε τις καρδιές όλων μας με θλίψη και συγκίνηση.

Ο Elie Wiesel γεννήθηκε το 1928 σε μια μικρή πόλη των Καρπαθίων. Μικρό παιδί θα ζήσει τη φρίκη των στρατοπέδων εξόντωσης, όπου θα χάσει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Σε
ηλικία 30 χρόνων θα αποτυπώσει τη φρίκη αυτή στο συγκλονιστικό βιβλίο του H Nύxτα (1958). Θα αφιερώσει έκτοτε όλη τη ζωή του
στον αγώνα κατά της λήθης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Το
συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο και αφορά στο σύνολό του την
ιστορική τραγωδία του εβραϊσμού. Για το πλούσιο αυτό έργο και τη
δράση του τιμήθηκε το 1986 με το Νόμπελ Ειρήνης.
Ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν πάντοτε η λήθη και η αδιαφορία των ανθρώπων. «Ας είναι η θύμησή σου δικαίωση και τιμή, εμπόδιο στο χθεσινό εχθρό να σκοτώσει τα θύματά του με δεύτερο θάνατο
– τη λήθη», γράφει για τα θύματα του Ναζισμού και καλεί τον διαβάτη να μην ξεχάσει τις 6 εκατομμύρια ψυχές που εξοντώθηκαν επειδή ήταν Εβραίοι. Τα συγκλονιστικά του αυτά λόγια κοσμούν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος θεωρεί χρέος του
να μην αφήσει του φόβους του Elie Wiesel να πραγματοποιηθούν.
Με όλες μας τις δυνάμεις οφείλουμε να διατηρούμε πάντοτε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων, αποτίοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής στη φρίκη που βίωσαν.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΌ ΧΤΎΠΗΜΑ ΣΤΗ ΝΊΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΤΊΛΗΣ
15.7.2016: Η Γαλλία έμελλε να βαφτεί ξανά στο αίμα και μάλιστα
χθες την 14η Ιουλίου 2016, ημέρα εθνικού εορτασμού. Η γιορτή του
γαλλικού έθνους, η ημέρα της Βαστίλης, χτυπήθηκε από την τρομοκρατία. Η ημέρα προφανώς δεν επιλέχθηκε τυχαία: είναι η μέρα
που συμβολίζει τη Δημοκρατία, τον πολιτισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το νεωτερικό κόσμο συνολικά, όλα όσα δηλαδή μισούν
οι φανατικοί τρομοκράτες. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Νίκαιας
να γνωρίσει τη φρίκη ενός τυφλού τρομοκρατικού χτυπήματος. Ο
απολογισμός είναι και πάλι βαρύς, με τους νεκρούς να ανέρχονται
για την ώρα σε 84. Ο στόχος της επίθεσης είχε οριστεί από νωρίς,
ήταν το πλήθος που παρακολουθούσε με χαρά τους εορτασμούς
και τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της Γαλλίας.
Η Ευρώπη ζει στο φόβο. Το ερώτημα πλέον είναι πότε και πού
θα γίνει το επόμενο χτύπημα, καθώς αυτός ο αιματηρός κύκλος
δεν φαίνεται να κλείνει σύντομα. Όσο η τρομοκρατία δεν ηττάται
ολοκληρωτικά, τόσο θα είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με το φόβο να πλανάται από πάνω μας.
Η φραστική καταδίκη κάθε νέας τρομοκρατικής επίθεσης, προφανώς, δεν αρκεί. Οι εθιμοτυπικές ανακοινώσεις τείνουν να γίνουν
κενά λόγια. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, θεωρεί
πως είναι καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, προκειμένου να μπει τέλος σε αυτή την τραγωδία. Όσο μένουμε αδρανείς
και απλοί παρατηρητές των γεγονότων, τόσο ο φανατισμός και η
μισαλλοδοξία θα κερδίζουν έδαφος και η Ευρώπη θα βυθίζεται στο
σκοτάδι. Η ευθύνη που φέρουμε είναι πλέον ιστορική. Τέλος, ας είναι η σκέψη όλων μας, τούτες τις δύσκολες στιγμές, δίπλα στα θύματα και τις οικογένειές τους, προς τις οποίες εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας.
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016
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ΤΟ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ

Μ

ετά την αναγγελία θανάτου του τ. Προέδρου του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, το ΚΙΣΕ εξέδωσε στις 28.9.2016, την παρακάτω
ανακοίνωση:
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο
Ελληνικός Εβραϊσμός θρηνεί την απώλεια του 9ου Προέδρου του
Κράτους του Ισραήλ Σιμόν Πέρες και εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό του Ισραήλ.
Ο Σιμόν Πέρες υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα της πολιτικής και του πνεύματος, που συνέδεσε το όνομα και τη δράση του με
ολόκληρη την ιστορία του Κράτους του Ισραήλ για επτά δεκαετίες.
Από τη θέση του Προέδρου του Ισραήλ, τη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στην οποία εξελέγη τρεις φορές, αλλά και από
κάθε αξίωμα που ανέλαβε, ο Πέρες εργάστηκε για την ασφάλεια,
την ειρήνη και την πρόοδο του Ισραήλ. Υπήρξε πρωτεργάτης της
Συμφωνίας του Όσλο. Η εργώδης δράση του για την ειρήνη αναγνωρίστηκε διεθνώς με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε το 1994, από κοινού με τους Γιτζάκ Ράμπιν και Γιασέρ Αραφάτ.
«Ο δεσμός του Σιμόν Πέρες με την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερος και
βαθύς», τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο συλλυπητήριο μήνυμά
του: «Φίλος της χώρας μας και της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας,
ο Σιμόν Πέρες μεγάλωσε με τις διηγήσεις του πατέρα του Γιτσχάκ
Πέρσκι από το πέρασμά του από την Ελλάδα, το 1941, όταν πολέμησε τους Ναζί μέσα από τις τάξεις της Εβραϊκής Ταξιαρχίας. To
2003 η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανακήρυξε τον Σιμόν
Πέρες επίτιμο μέλος της. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο επισκέφθηκε την Ελλάδα και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου ότι ο Σιμόν Πέρες αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.
Ο Σιμόν Πέρες ήταν επίσης θαυμαστής της ελληνοεβραϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανακαλώ στη
μνήμη μου τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Ελληνικού
Εβραϊσμού, τον Αύγουστο του 2012, στα πλαίσια της τότε επίσημης
επίσκεψής του στη χώρα μας. Μεταφέρω τα λόγια με τα οποία χαιρέτησε τη Νεολαία, καθώς τα θεωρώ αντιπροσωπευτικά της σοφίας, του χαρακτήρα και του πρωτοπόρου πνεύματός του: «Ο πλούτος της κάθε χώρας είναι οι επιστήμονές της: οπλιστείτε με γνώση
και επενδύστε στην έρευνα», είχε πει τότε ο Σιμόν Πέρες. Ας είναι
αυτή η παρακαταθήκη που αφήνει όχι μόνο στον λαό του Ισραήλ,
αλλά σε όλον τον κόσμο για την πρόοδο και την ανάπτυξη».
Ο Σιμόν Πέρες δεν μιλούσε απλά για την ειρήνη. Εργάσθηκε σε
όλη του τη ζωή, με επιμονή για την επίτευξή της. Γνώριζε ότι το αδύνατον ήταν δυνατόν. Γνώριζε καλά ότι το Ισραήλ δεν θα μπορούσε
να επιβιώσει μόνο με τη στρατιωτική ισχύ, τη διπλωματία ή την οικονομική δύναμη, αλλά με την προσήλωση και τη συνεχή ανάπτυξη και των τριών παραμέτρων μαζί.
Ο Σιμόν Πέρες σήκωσε στους ώμους του επί 70 χρόνια τα οράματα και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού και με την αδιάκοπη
συμμετοχή του στους αγώνες του, ταύτισε την ιστορία του Κράτους του Ισραήλ με τη δική του προσωπική ιστορία που αποτελεί
πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενεές.
Το 2005, ο Σιμόν Πέρες είχε δηλώσει: «Το όραμά μου είναι να
έχουμε ένα κράτος τόσο παλαιό όσο οι δέκα εντολές και τόσο νέο
όσο το Internet».
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

ΚΙΣ
ΣΒΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τ

ον περασμένο Σεπτέμβριο η ιστορική Συναγωγή Ιωαννίνων, που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο, βεβηλώθηκε με αγκυλωτούς σταυρούς. Το ΚΙΣΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου (12.9.2016) στο οποίο εκφράζει, μεταξύ άλλων,
«τον αποτροπιασμό του Ελληνικού Εβραϊσμού για την απεχθή πράξη και ζητά από τις αρμόδιες Aρχές να ενεργήσουν
τόσο για τη σύλληψη των δραστών όσο και για την επαρκή φύλαξη της Συναγωγής, ώστε να περιοριστούν παρόμοια περιστατικά που αμαυρώνουν την εικόνα της πόλης
των Ιωαννίνων».

Είχε προηγηθεί αντισημιτική αρθρογραφία του δημοσιογράφου των Ιωαννίνων Κ. Καλτσή ο οποίος με το άρθρο
του «Προς τι η επιμονή των Εβραίων να τους … τιμούμε συνεχώς;», στην τοπική εφημερίδα «Πρωϊνός Λόγος» (4.8.16) εκμηδένισε το Ολοκαύτωμα αποδίδοντας σκοπιμότητα στην
υπόμνησή του. Στο δημοσίευμα αντέδρασαν με επιστολές
τους ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων
καθηγητής κ. Μωϋσής Ελισάφ, καθώς και το ΚΙΣΕ. Η επιστολή του κ. Ελισάφ δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο του
«Πρωϊνού Λόγου» της 9ης Αυγούστου 2016, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εφημερίδας. Η επιστολή του ΚΙΣΕ δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 11.8.16. Επιστολές απέστειλαν επίσης
ο δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης των Ιωαννίνων κ. Αλέκος Ράπτης (δημοσιεύθηκε στις 10.8.16) και ο κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, δημοσιογράφος και ανταποκριτής της «Γιεντιότ Αχρονότ» (δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 11.8.16 του «Πρωϊνού
Λόγου», μαζί με την επιστολή του ΚΙΣΕ).

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Λ

ίγες μέρες μετά τη βεβήλωση, ο πρόεδρος του κόμματος «Το Ποτάμι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης, επισκέφθηκε τη Συναγωγή Ιωαννίνων και ενημερώθηκε
από τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων
κ. Μ. Ελισάφ για τα προβλήματα της Κοινότητας και του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Ο κ. Θεοδωράκης εξέφρασε την υποστήριξή του στην
εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων και καταδίκασε απερίφραστα την πρόσφατη βεβήλωση της Συναγωγής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΊΑ ΤΎΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ ΙΕΡΈΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ
27.7.16: Για ακόμη μια εβδομάδα η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη
με το πρόσωπο της τρομοκρατίας. Σειρά αυτή τη φορά είχαν η Γερμανία και η Γαλλία, η οποία αποτελεί πλέον τον συνήθη τόπο δράσης των φανατικών ισλαμιστών στην Ευρώπη. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε στην Νορμανδία, όπου οι τρομοκράτες επέλεξαν ως
στόχο τους έναν τόπο προσευχής και λατρείας, δολοφονώντας με
φρικτό τρόπο τον 86χρονο Jacques Hamel, ιερέα της μικρής Καθολικής κοινότητας του Saint-Etienne-du-Rouvray, κοντά στη Ρουέν.
Η σημειολογία της πρόσφατης αυτής επίθεσης είναι προφανής.
Οι δύο τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους εισβάλλουν βίαια σ’
έναν ιερό χώρο και αφαιρούν το δικαίωμα στην προσευχή και την
ελπίδα. Επιβάλλουν το μίσος τους και προσπαθούν να αφαιρέσουν
την αγάπη και την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων.
Στο μίσος των φανατικών δεν πρέπει να απαντήσουμε με μίσος.
«Τα μόνα όπλα της Καθολικής Εκκλησίας είναι η προσευχή και η αδελφοσύνη των ανθρώπων», όπως δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος της Ρουέν Dominique Lebrun, τα οποία είναι και όπλα όλων των θρησκειών.
Η επίθεση κατά των πιστών της Ρουέν δεν στρέφεται μόνο ενάντια στους Καθολικούς. Είναι μια επίθεση εναντίον κάθε πιστού και
κάθε θρησκείας. Ως Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στεκόμαστε δίπλα στην χριστιανική κοινότητα και ευρύτερα στη γαλλική κοινωνία, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση και θλίψη
μας και καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες. Με
τα μόνα όπλα που και εμείς διαθέτουμε, την προσευχή και την πίστη,
θα αγωνιζόμαστε αδιάκοπα προκειμένου η θρησκευτική ελευθερία,
η αγάπη και η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών να μην ηττηθούν από
το μίσος και τη βία της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΌ ΧΤΎΠΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΉΜ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΉ
ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΎΡ
10.10.2016: Ένα ακόμη τρομοκρατικό χτύπημα στην Ιερουσαλήμ -αυτή τη φορά με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, διαιωνίζει τον κύκλο του αίματος, του φανατισμού και του μίσους στη Μέση Ανατολή, υπονομεύοντας την ειρήνη.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αποτροπιαστική εγκληματική πράξη λαμβάνει χώρα τις παραμονές της μεγάλης γιορτής του
Εβραϊσμού, της ημέρας της εξιλέωσης του Γιομ Κιπούρ, και ενώ έχει
ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται θετικό κλίμα επαναπροσέγγισης και
επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, ύστερα από την συμβολικής σημασίας κίνηση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής
Μ. Αμπάς να παραστεί στην κηδεία του Ισραηλινού ηγέτη και πρωτεργάτη της ειρήνης Σιμόν Πέρες.
Αυτή τη χρονική στιγμή επέλεξαν οι τρομοκράτες να πλήξουν
για μια ακόμη φορά την ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους σκορπώντας τον τρόμο και τον θάνατο σε αθώους ανθρώπους, σε ανυποψίαστους πολίτες σε στάση του τραμ στην Ιερουσαλήμ.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, μαζί με τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια του Ελληνικού Εβραϊσμού προς τον
Ισραηλινό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζει την ευχή να πρυτανεύσουν οι δυνάμεις της λογικής και της σωφροσύνης
ώστε να ανοίξει, με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, ο δρόμος για

την επίτευξη της πολυπόθητης Ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και να σταματήσει η αιματοχυσία αθώων ανθρώπων, θυμάτων της ανελέητης τρομοκρατίας των ακραίων.

Σ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΙΕΡΏΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΏΝ ΝΑΏΝ

ε συνέχεια των επιθέσεων εναντίον ιερών χριστιανικών ναών,
και με αφορμή τη βομβιστική επίθεση στην Μονή Πετράκη, το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδίκασε απερίφραστα τους βανδαλισμούς με επιστολή συμπαράστασης (9.8.2016)
που απέστειλε προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην επιστολή του ΚΙΣΕ:
«… Ενώπιον αυτών των γεγονότων η στάση όλων μας οφείλει να
είναι κοινή και απόλυτη: η αποδοκιμασία της βίας και η υπεράσπιση
του λατρευτικού δικαιώματος κάθε ανθρώπου. Οι Έλληνες Εβραίοι
γνωρίζουμε, δυστυχώς, καλά τι σημαίνει για έναν πιστό η βεβήλωση ενός τόπου λατρείας. Έχουμε βιώσει πολλάκις αυτό το οδυνηρό συναίσθημα. Σε μια περίοδο που η θρησκεία βρίσκεται διαρκώς
στο στόχαστρο, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε με σθένος το δικαίωμα του καθενός στην πίστη. Το μίσος και η μισαλλοδοξία δεν
έχουν θέση σε μια κοινωνία που θέλει να θωρακίσει τον σεβασμό
μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμμεριζόμαστε τη δίκαιη θλίψη
Σας για τη βεβήλωση ιερών Χριστιανικών χώρων διότι οι πράξεις
αυτές προσβάλλουν τον ίδιο τον πολιτισμό μας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, σε απαντητική του επιστολή προς το
ΚΙΣΕ ευχαρίστησε για την έκφραση αλληλεγγύης.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΎ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
Θ. ΠΕΛΕΓΡΊΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΎΤΩΜΑ

Μ

ε αφορμή την ομιλία του τότε υφυπουργού Παιδείας κ. Θεοδόση Πελεγρίνη στη Βουλή για την «Ημέρα Μνήμης για την
καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού», κατά την οποία έγινε
παραλληλισμός με το Ολοκαύτωμα, το ΚΙΣΕ απέστειλε στον κ. Πελεγρίνη επιστολή με την οποία εκφράζεται η δυσαρέσκεια του Ελληνικού Εβραϊσμού για τις δηλώσεις του και τονίζεται μεταξύ άλλων: «Η αγωνία σας για το μέλλον της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να
συνοδεύεται με την παραποίηση της έννοιας και της πραγματικότητας του Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα, κύριε Υφυπουργέ, δεν
παραπέμπει «στον διωγμό και στην γενοκτονία που επιχειρεί κάποιο κράτος ή καθεστώς εναντίον εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών ή πολιτικών ομάδων που δρουν στους κόλπους ενός λαού».
Ως Ολοκαύτωμα ορίζεται το μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο διέπραξαν οι Γερμανοί Ναζί και οι συνεργάτες τους, υλοποιώντας συστηματικά το εφιαλτικό σχέδιό τους για
έναν κόσμο χωρίς Εβραίους. Δεν είναι κάτι που «πέτυχαν» οι Εβραίοι, είναι αυτό ακριβώς που υπέστησαν. Η έκφρασή σας ότι οι Εβραίοι «οικειοποιήθηκαν», δηλαδή, έκαναν δική τους μια γενική ιδέα του
Ολοκαυτώματος για πολιτικούς σκοπούς για να κερδίσουν «τη συμπάθεια του πολιτισμένου κόσμου» και να δικαιωθούν, έστω και εάν
τη διορθώσατε εκ των υστέρων, αφήνει το αποτύπωμα ενός αντισημιτικού στερεοτύπου».
Σημειώνεται ότι ο τότε υφυπουργός έκανε διευκρινιστική δήλωση και απέστειλε στο ΚΙΣΕ σχετική επιστολή.
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ

τις 21.9.2016 έγιναν στα Ιωάννινα εκδηλώσεις αφιερωμένες στον
συγγραφέα Φράντς Κάφκα για την παρουσίαση του έργου του,
οι οποίες συνδιοργανώθηκαν από την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον Δήμο Ιωαννιτών, την Ι.Κ. Ιωαννίνων, το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων και τον Όμιλο Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων. Την πρωτοβουλία για αυτές τις εκδηλώσεις είχαν
ο πρέσβης της Τσεχίας στην Αθήνα κ. Γιαν Μπόντυ και ο πρόεδρος
της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μ. Ελισάφ.
Στις 21.9.2016, έγιναν στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, τα
εγκαίνια δύο παράλληλων εκθέσεων. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη
στη ζωή και το έργο του Φράντς Κάφκα, ενώ η δεύτερη με τίτλο
«Φωτογραφίες από την Τσεχική Δημοκρατία» μετέφερε τον θεατή
στη σύγχρονη Τσεχία μέσα από το πρίσμα του Τσέχου φωτογράφου Κάρελ Τσουντλίν.
Ακολούθησε ημερίδα στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης
Χατζής» με θέμα «Ο Κάφκα και η Πράγα του Μεσοπολέμου», με ομιλίες από τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εβραϊκών Κοινοτήτων της
Τσέχικης Δημοκρατίας κ. Τόμας Κράους με θέμα «Η ιστορία και το
παρόν της τσέχικης εβραϊκής κοινότητας» και την συγγραφέα και
μεταφράστρια κα Μαργαρίτα Ζαχαριάδου με θέμα «Η διαχρονική
αξία του έργου του Φράντς Κάφκα».
Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Μίλενα από
την Πράγα», της Μάργκαρετ Μπούμπερ -Νόιμαν από την κριτικό λογοτεχνίας, συγγραφέα και μεταφράστρια κα Κατερίνα Σχινά. Για το
βιβλίο μίλησε επίσης ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων καθηγητής κ.
Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος επεσήμανε πως το έργο «περιγράφει με
ανεπανάληπτο τρόπο τη δύναμη της αγάπης, της αφοσίωσης στον
συνάνθρωπο, τη δύναμη της ανθρώπινης επικοινωνίας μέσα στον
εφιαλτικό κόσμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα.
Ο κύκλος του αφιερώματος στον Κάφκα έκλεισε στις 25.9.2016
με την προβολή της –βασισμένης στο ομώνυμο έργο του Κάφκα–
ταινίας «Η Δίκη».

ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΤΟΥ ΡΟΣ ΑΣΑΝΆ
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΕΒΡΑΊΩΝ

Φ

έτος ο εορτασμός του Ρος Ασανά έγινε μαζί με ομογενείς από
την Αμερική που ήρθαν στα Ιωάννινα συνοδευόμενοι από την
Μάρσια Χαντάτ-Οικονομoπούλου, η οποία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα εγκαίνια της έκθεσης «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ . Τέλος του 19ου αιώνα έως τον μεσοπόλεμο», έκανε
στις 5.10.2016 ομιλία για τη μετανάστευση των ρωμανιωτών Εβραίων των Ιωαννίνων στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην ομιλία
της η κα Οικονομοπούλου παρουσίασε σημαντικά ιστορικά στοιχεία
και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ιστορίες των Εβραίων των Ιωαννίνων που μετανάστευσαν στην Αμερική είχαν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό και αυτό ήταν η μεγάλη αγάπη τους για την πατρίδα.
Τα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και η ομιλία της κας Οικονομοπούλου, διοργανώθηκαν από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγιναν παρουσία μεγάλου αριθμού απογόνων
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

Εβραίων των Ιωαννίνων που σήμερα ζουν στις ΗΠΑ που συνδύασαν την επιστροφή στις ρίζες τους με τις γιορτές του Ρος Ασανά και
του Γιομ Κιπούρ.

Γ

ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ

ια τον εορτασμό του Γιόμ Κιπούρ συγκεντρώθηκε και φέτος πλήθος ομόθρησκων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι παρακολούθησαν μαζί με τα μέλη της Κοινότητας τις λειτουργίες στη
Συναγωγή, που έγιναν από το θρησκευτικό λειτουργό κ. Χαΐμ Ισχακή.
Το μεσημέρι της παραμονής έγινε στο νεκροταφείο επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των Εβραίων των Ιωαννίνων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος.
Ακολούθησε η λειτουργία της παραμονής του Γιομ Κιπούρ στη
Συναγωγή, το άνοιγμα του εχάλ από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωυσή Ελισάφ και η τιμητική επίδοση των σεφαρίμ για την
περιφορά τους σε επίτιμους προσκεκλημένους. Έγινε επίσης από
τον κ. Ισχακή ειδική δέηση για την ειρήνη στο Ισραήλ και την ανάπαυση των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο του
Γιομ Κιπούρ το 1973.
Ανήμερα του Κιπούρ τα σέφερ πήραν σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι άνδρες, οι οποίοι μνημόνευσαν τους θανόντες συγγενείς τους και έκαναν δωρεές για τους ιερούς σκοπούς της Κοινότητας. Ακολούθησε μνημόσυνο στη μνήμη του πρόσφατα θανόντα
στο Ισραήλ, Δαυίδ-Τζων Σσέμο Καμπελή, μεγάλου συμπαραστάτη της Κοινότητας.
Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι παρέστησαν στο δείπνο
που παρέθεσε η Κοινότητα για το κόψιμο της νηστείας.

• Διακρίσεις του ΜΙΜΗ ΚΟΕΝ:
Επίτιμο μέλος της Ι.Κ. Ιωαννίνων & Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μ

ετά τη λήξη του δείπνου έγινε τιμητική τελετή βράβευσης
και ανακήρυξης ως επίτιμου μέλους της Κοινότητας Ιωαννίνων του κ. Μίμη (Αβραάμ) Κοέν, Καθηγητή Πλαστικής Χειρουργικής
του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις στο Σικάγο, ο οποίος κατάγεται από
τα Γιάννενα, σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και μετανάστευσε μετά τις σπουδές του στην Αμερική, όπου διαπρέπει, με μία λαμπρή
επιστημονική σταδιοδρομία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο δήμαρχος της πόλης, κ. Θωμάς
Μπέγκας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδότες και δημοσιογράφοι τοπικών εφημερίδων, καθώς και συμπολίτες μας που έχουν
επανειλημμένως εκφράσει και συνεχίζουν να εκφράζουν έμπρακτα
τη φιλία και υποστήριξή τους στην Κοινότητά μας.
Αρχικά τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η γενική γραμματέας της Κοινότητας, κα Αλλέγρα Μάτσα. Στη συνέχεα ο πρόεδρος
της Ι.Κ. Ιωαννίνων, κ. Μωυσής Ελισάφ, ευχαρίστησε τους επισκέπτες για τον ερχομό τους στα Γιάννενα, καθώς και για την υποστήριξή τους στην Κοινότητα.

Τα Νέα μας

€ 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
 E πιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 21-3905
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος, Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
Αμέσως μετά, ο τιμώμενος Δρ. Μίμης Κοέν, με μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση αναφέρθηκε εκτενώς στον Γιαννιώτη πατέρα του
Νισήμ Κοέν και στα γεγονότα που έζησε στην Ελλάδα αμέσως μετά τον πόλεμο και ευχαρίστησε την Κοινότητα για την μεγάλη τιμή,
δηλώνοντας πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της από οποιαδήποτε θέση.
Το έργο του κ. Μίμη Κοέν αναγνωρίστηκε και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τη επίσημη τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έγινε στις 13.10.2016.

• Βράβευση των εν ζωή διασωθέντων γυναικών

Α

από το Άουσβιτς

κολούθησε η βράβευση από την Ι.Κ. Ιωαννίνων των εν ζωή γυναικών που διασώθηκαν από το στρατόπεδο του Άουσβιτς Μπιρκενάου, αληθινές ηρωίδες της ζωής, που είχαν το σθένος μετά
από αυτή τη φρικιαστική εμπειρία σε νεαρότατη ηλικία, να προκόψουν και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Πρόκειται για
τις κυρίες Χρυσούλα Ελιασάφ, Φορτουνή Γκανή, Στέλλα Κοέν, Νίνα
Νεγρίν, Ζανέτ Ναχμία-Σεβή, Ευτυχία Εζρά, Χρυσούλα Αλκοσέρ Μάτσα, Εσθήρ Κοέν, Ευτυχία Ματαθία και Μπέκυ Γαμπάη. Η κάθε μία
από τις παρευρισκόμενες απηύθυνε συγκινητικό χαιρετισμό και ευχαρίστησε την Κοινότητα για την τιμή.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επισκέπτες που
μας τίμησαν και φέτος με την παρουσία τους. Η συμπαράστασή
τους δίνει ζωή στην Κοινότητά μας που αγωνίζεται σε πολύ δύσκολους καιρούς να διατηρήσει ό,τι απέμεινε από την σπουδαία πολιτιστική της κληρονομιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του
χρόνου και καλούμε όλους τους ομόθρησκους να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας το Κιπούρ στα Γιάννενα για να ζήσουν μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία!

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ι.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ε

πειτα από εκλογές που διενεργήθηκαν στην Ι.Κ. Ιωαννίνων στις
25.10.2016 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Μωυσής Ελισάφ, Αντιπρόεδρος Μάρκος Ματτίνος, Γενική
Γραμματέας Σιμχά Μάτσα, Ταμίας Ισαάκ Λαγαρής, Σύμβουλοι: Δαυίδ Ματαθίας, Μαρσέλ Μεγήρ, Μάριος Σαδίκ Κοφινάς.
ΧΑΝΙΑ

Σ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

τις 14.6.2016, η Συναγωγή Ετς Χαγίμ των Χανίων διοργάνωσε εκδήλωση στη μνήμη της εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης που
χάθηκε κατά τη Γερμανική Κατοχή με τη βύθιση του πλοίου Ταναΐς
που τορπιλίστηκε τον Ιούνιο του 1944.
Η τελετή που έγινε στο Μνημείο Θυμάτων του Ταναΐς, στην Ακτή
Μιαούλη (Πύλη της Άμμου) στα Χανιά ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Σοφολογιότατο Ραββίνο Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον εκπρόσωπο του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ, τον αντιδήμαρχο Χανίων κ. Γιώργο Πουλιδάκη, τον
αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη και την επιτετραμμένη της Πρεσβείας του Ισραήλ κα Τάμυ Μπεν-Χαΐμ. Ο εκπρόσωπος του ΚΙΣΕ κ. Β. Ελιέζερ στην ομιλία του επεσήμανε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Οφείλουμε να γνωρίζουμε το παρελθόν

μας, να διδασκόμαστε από αυτό για να μπορούμε να σχεδιάζουμε
το μέλλον με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σεβασμού και κατανόησης προς το διαφορετικό και κυρίως με όρους ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων».
Η κεντρική ομιλία έγινε από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Βασιλική Γιακουμάκη, η οποία αναφέρθηκε στα
ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων. Στη συνέχεια
έγινε στη Συναγωγή Χανίων επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών και ομιλία του διευθυντή της Συναγωγής Χανίων κ. Νίκου Σταυρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και την
αναγκαιότητα της αναφοράς σε μία εβραϊκή κοινότητα που αφανίστηκε εξ ολοκλήρου και το μόνο που υπάρχει στην πόλη για να θυμίζει την παρουσία της είναι το μνημείο και η Συναγωγή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΜΠ. ΕΣΚΕΝΑΖΗ

Τ

ο νέο βιβλίο του γνωστού ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα, Αλμπέρτο Εσκενάζη, με τίτλο «Πρώτη Κραυγή της Σιωπής – Σπίθα», παρουσιάστηκε στο Βόλο (25.9.2016) και
στη Λάρισα (27.9.2016). Στο νέο μυθιστόρημα
του Αλμπέρτο Εσκενάζη παρουσιάζονται ιστορικά και μυθοπλαστικά πρόσωπα, καθώς και
το πως αυτά ζουν, εργάζονται, ερωτεύονται
και συγκρούονται με φόντο την κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη των αρχών του αιώνα με τις πολυάριθμες πολιτισμικές κοινότητες και τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Στο Βόλο ο συντονισμός της παρουσίασης έγινε από τον ίδιο το
συγγραφέα, ενώ για το βιβλίο μίλησε η συγγραφέας κα Νένα Ζήση.
Στη Λάρισα το βιβλίο προλόγισε η γενική γραμματέας της Ι.Κ. Λάρισας κα Μπέττυ Μαγρίζου και ο συγγραφέας ο οποίος μίλησε για
την εμπειρία του από τη συγγραφή του βιβλίου.
Η παρουσίαση του βιβλίου προγραμματίζεται να γίνει και στην Αθήνα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ
ΣΤΗN ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΑΡΤΑΣ

Σ

τις 16.8.2016,
διοργανώθηκε
από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην
Άρτα και την Δημοτική Ενότητα Κομμένου, παρουσία
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, η ετήσια εκδήλωση
στη μνήμη των κατοίκων του Κομμένου που εξοντώθηκαν
από τους Ναζί κατά τη Γερμανική Κατοχή. Μεταξύ των μαρτύρων συμπεριλαμβάνονται και τρία μέλη της εβραϊκής οικογένειας Ζακίνου Ιερεμία, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο Μνημείο στο κέντρο του χωριού.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση από τον αν. γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ
και πρόεδρο της Ι.Κ. Ιωαννίνων καθηγητή κ. Μωυσή Ελισάφ,
ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των θυμάτων.
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

