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άρθρο ιστοσελίδας newsbeast, 27.11.2018
Η μαζική δολοφονία εκατομμυρίων Εβραίων υπό το ναζιστικό καθεστώς μπορεί
να έχει μείνει στο μυαλό ως μία θηριωδία που δεν πρέπει να επαναληφθεί, ωστόσο,
τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας του CNN παρουσιάζουν κάποια
ανησυχητικά ευρήματα.
Όπως σημειώνεται από το αμερικανικό δίκτυο, τα αντισημιτικά στερεότυπα ζουν
και βασιλεύουν στην Ευρώπη. Πάνω από το 25% των Ευρωπαίων θεωρούν πως
οι Εβραίοι έχουν υπερβολικά μεγάλη επιρροή στις συγκρούσεις και τους πολέμους
που συμβαίνουν στον κόσμο, ενώ ένας στους πέντε πιστεύει πως οι Εβραίοι έχουν
μεγάλη επιρροή στα ΜΜΕ και στην πολιτική.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 7.000 ανθρώπων από την
Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη
Σουηδία, το ένα τρίτο δηλώνει ότι γνωρίζει ελάχιστα ή και τίποτα για το Ολοκαύτωμα
(ένας στους 20 δεν έχει ακούσει ποτέ γι' αυτό).
Ειδικά στη Γαλλία, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών, ένας στους πέντε
δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει ποτέ για το Ολοκαύτωμα. Επίσης, στην Αυστρία, τη
χώρα όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, 4 στους 10 ενήλικες αναφέρουν ότι
γνωρίζουν ελάχιστα για το Ολοκαύτωμα.

Την ίδια στιγμή, το 54% των Ευρωπαίων θεωρεί πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να
υπάρχει ως εβραϊκό κράτος, και το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι
επικρίσεις κατά του Ισραήλ τείνουν να πηγάζουν από αντισημιτικά αισθήματα.
Ωστόσο, το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρούν πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί
το Ολοκαύτωμα για να δικαιολογεί τις ενέργειές του και πως οι εκδηλώσεις μνήμης
για το Ολοκαύτωμα αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από άλλες σημερινές
αγριότητες.
Αν και μόνο το 10% των Ευρωπαίων δηλώνει πως έχει αρνητική γνώμη για
τους Εβραίους (ενώ το 16% έχει αρνητική γνώμη για τους ομοφυλόφιλους, το 36%
για τους μετανάστες, το 37% για τους μουσουλμάνους και το 39% για τους Ρομά),
περίπου ένας στους τρεις θεωρεί πως οι Εβραίοι έχουν μεγάλη επίδραση στα
πολιτικά ζητήματα ανά τον κόσμο, στα ΜΜΕ και στην οικονομία. Επίσης, τέσσερις
στους δέκα ερωτηθέντες πίστευαν πως το ποσοστό των Εβραίων στη χώρα τους
κυμαίνεται μεταξύ 3% και 10%, ενώ στην πραγματικότητα καμία χώρα στον κόσμο,
πλην του Ισραήλ, δεν έχει πληθυσμό Εβραίων άνω του 2%.

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΡ. ΜΟΣΕ ΚΑΝΤΟΡ: Ο ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
EJC, 30.11.2018: Η πρόσφατη φονική επίθεση στη Συναγωγή του Πίτσμπουργκ
απέδειξε, περισσότερο από ποτέ, ότι οι προερχόμενες απειλές τόσο από την άκρα
δεξιά, όσο και από την άκρα αριστερά σπανίως στρέφονται κατά μεμονωμένων
Εβραίων, αλλά εναντίον όλης της Εβραϊκής κοινότητας.
“Οι Εβραίοι”, όπως το “Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν” —αυτή ήταν η φράση
που φέρεται να φώναξε ο ακροδεξιός ύποπτος της επίθεσης στο Πίτσμπουργκ
Ρόμπερτ Μπόουερς ενώ πυροβολούσε τους πιστούς στην Συναγωγή "Δένδρο της
Ζωής"– περιφρονώντας την ποικιλομορφία του Εβραϊκού λαού. Είτε επρόκειτο
για θρησκευόμενους, είτε για παραδοσιακούς, είτε για μη τελούντες τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα, το μοναδικό πράγμα που είχε σημασία ήταν ότι
ανήκαν στον Εβραϊκό λαό.
Στην άκρα αριστερά, πολλοί διατηρούν ένα υπέρτατο και άκρατο μίσος κατά της
Εβραϊκής κοινότητας αντικαθιστώντας τον όρο Εβραίος με εκείνον του Σιωνιστή,
επισημαίνοντας ότι οι Εβραίοι δεν αποτελούν έναν λαό που αξίζει εθνική κυριαρχία
και
αυτοδιάθεση
στην
πατρογονική
και
ενδημική
του
εστία.
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει αυτές τις εναλλαγές να μετατοπίζονται αβίαστα από
παλιές αντισημιτικές δοξασίες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, προς στην Εβραϊκή
κοινότητα από όλους τους ανθρώπους στη γη.
Όταν ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ έγραψε το “Κοινωνικό Συμβόλαιο” το 1762, δημιούργησε
ένα νέο σχέδιο για τη σχέση μεταξύ του λαού και των διοικούντων του. Αυτό
αποτέλεσε την αρχή ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, οι
Εβραίοι δεν θα αποτελούσαν μέρος αυτού του κύματος ισότητας και συσχετισμών.
Αργότερα, το 1789, μιλώντας σε κάποια δημόσια συζήτηση περί του δικαιώματος
των Εβραίων να αποκτήσουν υπηκοότητα, ο Κόμης του Κλερμόν-Τονέρ
αναφέρθηκε με μια μοιραία προφητική φράση στους όρους με τους οποίους οι
Εβραίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν σε νέες πολιτικές εξαιρέσεις. “Οι Εβραίοι”
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ανέφερε, “θα πρέπει να στερηθούν οτιδήποτε ως Έθνος, αλλά να απολάβουν τα
πάντα ως άτομα.”
Έγινε λοιπόν εφικτή η ένταξη των Εβραίων ως μεμονωμένων ατόμων στο
Κοινωνικό Συμβόλαιο όχι όμως ως Εβραϊκή κοινότητα και έτσι παρέμειναν τα
πράγματα έκτοτε.
Εντούτοις, μετά το Ολοκαύτωμα, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή και
απόπειρα εξολόθρευσης του Εβραϊκού λαού, υπήρξε η αίσθηση ότι ένα νέο
Κοινωνικό Συμβόλαιο επρόκειτο να υπογραφεί μεταξύ των Εθνών του κόσμου και
του Εβραϊκού Έθνους. Καλωσορίστηκε η επιστροφή της Εβραϊκής κυριαρχίας και
οι Εβραϊκές κοινότητες, σε πολύ περισσότερα μέρη από ότι παλαιότερα στην
ιστορία, απολάμβαναν πλήρη και ίσα δικαιώματα.
Τώρα όμως, το 2018, αυτό το Κοινωνικό Συμβόλαιο μεταξύ των Εθνών του κόσμου
και της Εβραϊκής κοινότητας φαίνεται ότι έχει θαφτεί. Το Εβραϊκό
κράτος προτείνεται από όλα τα έθνη για μποϋκοτάζ και επιβολή κυρώσεων,
δεχόμενο κακόβουλες επιθέσεις στα διεθνή φόρα, ενώ κατηγορείται και πάλι με
πανάρχαιους αντισημιτικούς μύθους περί αιματηρών λιβελογραφημάτων και
διεθνούς ελέγχου.
Έχει μάθει ο κόσμος από τα μαθήματα του Ολοκαυτώματος; Δεν νομίζω. Στις ανά
τον κόσμο Εβραϊκές κοινότητες, οι Εβραίοι πρέπει να μάχονται για το δικαίωμά τους
στην ισότητα. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Σκανδιναβία και τώρα στις ΗΠΑ, οι
Εβραίοι αποτελούν μόνιμο στόχο, όχι για ό,τι κάνουν, πιστεύουν ή σκέπτονται, αλλά
επειδή ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κοινότητα, την Εβραϊκή κοινότητα.
Στην Ευρώπη, λόγω του ενυπάρχοντος ριζοσπαστισμού, λαϊκισμού, αδύναμου
πολιτικού κέντρου, οικονομικών ανισοτήτων και τρομοκρατίας – σε συνδυασμό με
την έλλειψη ιστορικής μνήμης – ο αντισημιτισμός δεν θεωρείται πλέον το απόλυτο
κακό και αυτό είναι πιθανό να χειροτερέψει. Ο τελευταίος στόχος είναι να αλλάξει
αυτό που δυστυχώς έγινε μια νέα φυσιολογική κατάσταση.
Η ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού φάσματος συνεχίζεται με σοβαρή
εξασθένηση των κυρίαρχων κομμάτων, τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να
δέχονται μεγάλες απώλειες τόσο από την άκρα δεξιά όσο και την άκρα αριστερά.
Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ
του Εβραϊκού λαού και των εθνών του κόσμου. Χρειαζόμαστε κυβερνήσεις οι
οποίες θα επαναδιατυπώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι σε όλους τους
πολίτες, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και προστασία κατευθύνοντας κονδύλια
και πόρους για την ασφάλεια και την ευημερία της Εβραϊκής κοινότητας.
Οι Εβραίοι υπήρξαν πάντα πιστοί στη χώρα μέσα στην οποία διαβίωναν έχοντας
σταθερή πίστη στην ραβινική ρήση “ο νόμος της χώρας είναι ο νόμος”. Συμβάλουμε
σε όλο το γίγνεσθαι της ζωής, είτε πρόκειται για την ιατρική, την επιστήμη, την
τεχνολογία, τις τέχνες και την ψυχαγωγία, συχνά δυσανάλογα ως προς τον
συνολικό αριθμό μας. Το κάνουμε όμως ως υπερήφανοι Εβραίοι και ως πιστοί
υπηρέτες των χωρών μας.
Ο Νετανιάου συντάχθηκε μαζί με άλλους ηγέτες του κόσμου στη θλίψη τους
αναφορικά με τη δημοσκόπηση του CNN για τον αντισημιτισμό. Δεν ζητάμε τίποτα
περισσότερο από την πλήρη ισότητα και τον σεβασμό, να είμαστε συγχρόνως
πιστοί και εξαρτημένοι πολίτες και ανοιχτά και υπερήφανα μέλη της Εβραϊκής
κοινότητας. Τα ιερά μας κείμενα δεν μας υποχρεώνουν να αποφασίσουμε ανάμεσα
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στα δύο και να εμπνεύσουμε με αυτά τα συναισθήματα πίστης τους ηγέτες και
όσους μας διοικούν. Εντούτοις, μάς ζητείται να αποφασίσουμε.
Στην άκρα δεξιά, προσπαθούν να μας εκδιώξουν από τις χώρες μας, στην άκρα
αριστερά προσπαθούν να μας θέσουν εκτός της κοινότητάς μας. Χρειαζόμαστε
ανά τον κόσμο κυβερνήσεις με τις οποίες να μιλήσουμε ανοιχτά και έντιμα εναντίον
και των δυο αυτών προσπαθειών διάκρισης. Τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε
εναντίον αυτών των μορφωμάτων και υπέρ της Εβραϊκής μας κοινότητας, ώστε να
τύχει αναγνώρισης και υπεράσπισης από όσους βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις.
Αυτός είναι ο λόγος που επικοινωνούμε με τους παγκόσμιους ηγέτες, ώστε να
αποκαταστήσουμε αυτό το Κοινωνικό Συμβόλαιο πριν γίνει κομμάτια μπροστά στα
μάτια μας. Χωρίς αυτό το Κοινωνικό Συμβόλαιο, η ύπαρξή μας θα γίνει ακόμα πιο
δύσκολη, ο αντισημιτισμός θα αυξηθεί και θα δούμε περισσότερες επιθέσεις όπως
εκείνες του Πίτσμπουργκ, του Παρισιού, των Βρυξελλών, της Κοπεγχάγης, του Τελ
Αβίβ και της Ιερουσαλήμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ IHRA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA ΓΙΑ ΤΟ 2021
Στην Ολομέλεια της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Φεράρας 29 Νοεμβρίου 2018 υπό ιταλική
προεδρία, αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία της
Συμμαχίας για το έτος 2021. Θα διαδεχθεί τις προεδρίες του Λουξεμβούργου (2019)
και της Γερμανίας (2020).
Κατά τη συνεδρίαση ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Δρ Ευστάθιος
Λιανός Λιάντης, παρουσίασε την πρόταση και το προσχέδιο των στόχων της χώρας
μας για την προεδρία, τα οποία περιλαμβάνουν δύο συνόδους σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, συνεργασία με τοπικούς φορείς σημαντικών ιστορικών κέντρων του
Ιουδαϊκού Ελληνισμού για την πραγματοποίηση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων/δράσεων με σκοπό τη διαφύλαξη και την προάσπιση της μνήμης του
Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, την προσπάθεια
διεύρυνσης της Συμμαχίας με την ένταξη νέων χωρών-μελών και άνοιγμα του
οργανισμού στην κοινωνία των πολιτών με στόχο την ενεργοποίηση περισσότερης
υποστήριξης προς τους σκοπούς του.
Η Ελλάδα, που είναι πλήρες μέλος του IHRA από το 2005, αναλαμβάνει την
προεδρία για πρώτη φορά στην ιστορία της Συμμαχίας. Η προεδρεύουσα χώρα
φιλοξενεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του IHRA δύο φορές εντός του έτους. Η
Ολομέλεια είναι το επίσημο όργανο λήψης αποφάσεων του IHRA, αποτελείται από
τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των χωρών-μελών του IHRA και είναι
υπεύθυνη για την υιοθέτηση συστάσεων και αποφάσεων της Συμμαχίας, για την
εισδοχή νέων χωρών ως και για τη δομή της μόνιμης γραμματείας.
Η Ελλάδα έχει εντός του εθνικού χώρου της τα παλαιότερα ιουδαϊκά κέντρα της
Ευρώπης, ενώ η Θεσσαλονίκη υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της ιουδαϊκής
διασποράς για πέντε αιώνες αλλά και «πόλη-μάρτυρας» του Ολοκαυτώματος. Το
ιστορικό παρελθόν, η δυναμική παρουσία της ελληνικής ιουδαϊκής κοινότητας
καθώς και ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και πολιτικές αποφάσεις και δράσεις των
τελευταίων ετών στην Ελλάδα σχετικά με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού, όπως η ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ελλάδος, υπήρξαν σημαντικές παράμετροι, που συνετέλεσαν στο σημαντικό
γεγονός της ομόφωνης ανάθεσης της προεδρίας στη χώρα μας.
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ IHRA ΦΕΡΡΑΡΑ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΤΟΥ IHRA ΓΙΑ ΤΟ 2021
Κατά την πρόσφατη σύνοδο του IHRA (International Holocaust Remembrance
Alliance) στη Φερράρα της Ιταλίας (27-29 Νοεμβρίου 2018), ενός διακρατικού
οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 30 κράτη-μέλη, χώρες υποψήφιες
για ένταξη ή παρατηρητές, διεθνείς οργανισμοί, εκπρόσωποι μουσείων, ερευνητές,
αρχειονόμοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών, η ολομέλεια
ενέκρινε ομόφωνα την ελληνική υποψηφιότητα για την προεδρία του οργανισμού
κατά το έτος 2021. Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, Δρ. Ευστάθιος
Λιανός – Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα
περιλαμβάνει δύο συνοδούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκδηλώσεις κάθε μήνα σε
διαφορετικές πόλεις της χώρας, ένταξη νέων χωρών-μελών και άνοιγμα του
οργανισμού στην ευρύτερη κοινωνία.
Άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η αποδοχή της Βουλγαρίας ως πλήρους μέλους του
οργανισμού. Ο επικεφαλής της Βουλγαρικής αντιπροσωπείας, παρουσιάζοντας την
υποψηφιότητα της χώρας του, μίλησε για τις ευθύνες της Βουλγαρίας στον
εκτοπισμό προς το στρατόπεδο θανάτου της Τρεμπλίνκα, μεταξύ άλλων, των
Ελλήνων Εβραίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εδαφών που η χώρα
του είχε καταλάβει κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο Βούλγαρος
πρέσβης τόνισε ότι αυτό ήταν ένα θέμα που δεν συζητιόταν πολύ στη χώρα αλλά
τώρα είναι καιρός να αναδειχθεί. Το Ισραήλ, το Βέλγιο και η Αυστρία, που
συνεργάστηκαν για την Βουλγαρική υποψηφιότητα, τόνισαν την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν.
Επανέλαβαν, επίσης, την πρόταση για τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής
ιστορικών (international historical commission) ώστε να εξετάσει τα γεγονότα του
πολέμου, τις πολιτικές της τότε κυβέρνησης και τη στάση άλλων θεσμών και
φορέων στη χώρα.
Παράλληλα, η Πορτογαλία έγινε αποδεκτή ως χώρα-liaison και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ως παρατηρητής. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αντιμετώπιση της ανόδου
του αντισημιτισμού και της άρνησης του Ολοκαυτώματος σε παγκόσμιο επίπεδο
καθώς και η πορεία χρήσης του ορισμού του αντισημιτισμού που έχει ήδη γίνει
αποδεκτή από αρκετά κοινοβούλια (μόνο την προηγούμενη εβδομάδα από την
Ολλανδία και τη Σλοβακία) και οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στο ίδιο θέμα. Η
Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η δημιουργία του μουσείου «House of
Fates», το οποίο είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ο σχεδιασμός του οποίου θα
ξεκινήσει από μηδενική βάση. Τέλος, παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα έρευνα για
τις στάσεις του Νορβηγικού πληθυσμού σχετικά με εβραίους και μουσουλμάνους,
που περιλαμβάνει και χωριστές έρευνες για τις στάσεις εβραίων και μουσουλμάνων
και σύγκριση αυτών με τον γενικό πληθυσμό.
Στη σύνοδο του IHRA στη Φερράρα το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της
επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας στον IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ, ο οποίος
συμμετείχε στις εργασίες του Academic Working Group και της επιτροπής για τον
αντισημιτισμό και την άρνηση του Ολοκαυτώματος (Committee on Antisemitism
and Holocaust Denial).
Λεόν Σαλτιέλ
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (IHRA)

EJC, 28.11.2018: Στις 28 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έγινε
μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος
(IHRA). Με τη συμμετοχή της ΕΕ στο διεθνή οργανισμό θα υπάρξει στενότερη
συνεργασία για την καταπολέμηση της άρνησης του Ολοκαυτώματος και της
αντιμετώπισης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού.
Η ενέργεια αυτή είναι αποτέλεσμα της έκκλησης του Προέδρου Γιούνκερ για
στενότερη διεθνή συνεργασία που εξέφρασε κατά την ομιλία του την Ημέρα
Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου 2018, καθώς και του ψηφίσματος
του Ευρωκοινοβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που έγινε τον
Ιούνιο του 2017.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Καθώς μειώνεται ο αριθμός των
επιζώντων του Ολοκαυτώματος και σε μία περίοδο που ο αντισημιτισμός αυξάνεται,
πρέπει να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη του σκοτεινότερου κεφαλαίου της ιστορίας. Η
συμμετοχή της ΕΕ στον IHRA θα βοηθήσει στην προώθηση της κατανόησης, ώστε
οι μελλοντικές γενιές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα διδάγματα του
παρελθόντος μας».
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας Φύλων, Βέρα Γιούροβα
συμπλήρωσε: «Η δέσμευση αυτή είναι μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Η χρονική συγκυρία της συμμετοχής μας στον
IHRA έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξαπλώνεται η άρνηση του Ολοκαυτώματος».
Σήμερα, στην Ολομέλεια του IHRA, ο Συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση
του αντισημιτισμού θα αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο αυτό. Ως αποτέλεσμα, η
Επιτροπή θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον IHRA. Επιτροπή θα έχει
πρόσβαση στα εξειδικευμένα προγράμματα του IHRA που αφορούν την εκπαίδευση
και ιδιαίτερα σε σεμινάρια πολύ-πολιτισμικά και διαθρησκειακά.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΡΟΘ
«Ο Φίλιπ Ροθ και η εβραϊκότητα» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που οργάνωσε
το ΚΙΣΕ στις 26.11.2018, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη της οδού
Πειραιώς.
Οι ομιλητές, Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόεδρος του εφορευτικού
συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Ηλίας Μαγκλίνης δημοσιογράφος και
συγγραφέας, και Κατερίνα Σχινά, μεταφράστρια έργων του Ροθ, κριτικός
λογοτεχνίας και συγγραφέας, καθώς και ο Δρ. Μωϋσής Ελισάφ, μέλος του Δ.Σ. του
ΚΙΣΕ και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, μίλησαν για το πώς
αποτυπώνεται η εβραϊκή ταυτότητα του πολυβραβευμένου συγγραφέα Φίλιπ Ροθ
στο έργο του, το τί σήμαινε για εκείνον, πόσο τον βασάνιζε η στερεοτυπική
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προσέγγιση των άλλων απέναντι στους Εβραίους και παράλληλα πόσο τον
καταπίεζε η ‘καθωσπρεπική’ τυπολατρική ζωή της εβραϊκής κοινότητας του
Νιούαρκ όπου μεγάλωσε και πώς τελικά ένιωσε την απόλυτη ελευθερία στην
ολοκλήρωσή του ως συγγραφέας.
Προλογίζοντας την εκδήλωση ο Μωϋσής Ελισάφ ευχαρίστησε τους ομιλητές «που
αποδέχθηκαν την πρόσκληση του ΚΙΣΕ που είναι συνάμα και μια πρόκληση, καθώς
η εβραϊκότητα των μυθιστορημάτων του Ροθ έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί ακόμη
και από τον ίδιον τον συγγραφέα». Ο Μ. Ελισάφ, δίνοντας το στίγμα της πρόκλησης
της προσέγγισης της εβραϊκότητας στον Ροθ, τόνισε πως «οι ιδιότητες του
συγγραφέα και του Εβραίου βρίσκονται σε στενό διάλογο μεταξύ τους αφού η μία
τροφοδοτεί την άλλη και δύσκολα θα υπήρχε ο συγγραφέας χωρίς τον Εβραίο.
Εξάλλου, η σύγκρουση μεταξύ του να λες εβραϊκές ιστορίες και να λες ιστορίες για
τους Εβραίους είναι σύγκρουση καθοριστική για τον Ροθ που οδήγησε εβραϊκούς
κύκλους να τον κατηγορούν ως έναν Εβραίο που μισεί τον εαυτό του».
Ο Ηλίας Μαγκλίνης μίλησε για την αντιπαράθεση του Ροθ με την αμερικανική
εβραϊκή κοινότητα εμβαθύνοντας στις πτυχές αυτής της σύγκρουσης και από τις
δύο πλευρές. Ο Ροθ γράφει για τους Εβραίους ως ανθρώπους και όχι ως Εβραίους.
Δεν υπάρχουν μόνο καλοί, ούτε μόνο κακοί Εβραίοι, ως άνθρωποι μπορούν να
είναι καλοί ή κακοί, γεμάτοι αντιφάσεις, πάθη, προβλήματα. Ο ίδιος ο Ροθ
αναρωτιόταν γιατί αναφέρονται σ΄ αυτόν ως «αμερικανοεβραίο» συγγραφέα και όχι
στον Χέμινγουεϊ ως «αμερικανοχριστιανό» συγγραφέα, και απέδιδε μεγάλη
σημασία στο να προσδιορίζεται ως Αμερικανός. Από την άλλη πλευρά, τα έργα του
θεωρήθηκαν «λογοτεχνικές χειροβομβίδες» από την αμερικανική εβραϊκή
κοινότητα που τον θεωρεί έναν αμφιλεγόμενο αντισημίτη. Είναι η εποχή που οι
Εβραίοι μετανάστες έχουν μόλις ενσωματωθεί στην αμερικανική κοινωνία και δεν
είναι ακόμη έτοιμοι να μιλήσουν ανοιχτά και χωρίς ταμπού για τις κλειστές
μειονοτικές κοινότητες που κληρονόμησαν. Ο Ηλίας Μαγκλίνης κατέληξε στο ότι
παρότι ο Ροθ ήταν ένας δηλωμένος άθεος και άθρησκος κουβαλάει μέσα του και
μεταφέρει στο έργο του το πολιτισμικό αποτύπωμα του λαού του.
Η Κατερίνα Σχινά στην εισήγησή της αναφέρθηκε στις αντικρουόμενες ταυτότητες
του Ροθ όπως αναδύονται μέσα από τους χαρακτήρες των μυθιστορημάτων του,
και διάβασε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα έργα του. Ο Ροθ αναζητούσε
την εβραϊκότητά του, δεν την θεωρούσε απλώς δεδομένη. Στα έργα του η σχέση με
την εβραϊκότητα αναμηρυκάζεται συνεχώς, αποτελεί τραύμα ή αντικείμενο προς
εξερεύνηση στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Τα στοιχεία της αναμετρούνται με την
κριτική σκέψη του συγγραφέα και περνάνε ως αναζήτηση μέσα στους έντονα
ηθοπλαστικούς διαλόγους των ηρώων του. Ο Ροθ εξυμνεί τις αντιθέσεις και εξετάζει
τα θέματά του τολμηρά. Ο διάλογος με την εβραϊκή οικογένεια, ο διάλογοςαντιπαράθεση της εβραϊκής διασποράς με τους Εβραίους του Ισραήλ είναι θέματα
αγωνιώδους διερεύνησης στα έργα του Ροθ. Η Κατερίνα Σχινά ολοκλήρωσε με ένα
σχόλιο του Απελφελντ για τον Ροθ: Η πίστη του τελικά προς την εβραϊκότητά του
είναι θριαμβευτικά πασίδηλη και ενισχύεται περισσότερο από το γεγονός ότι
προσπαθεί να την αποτινάξει.
Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης εστίασε στην εβραϊκότητα του Ροθ μέσα από την
βαθιά σχέση του με τον πατέρα του όπως την μεταφέρει στο βιβλίο του «Πατρική
Κληρονομιά». Στο βιβλίο αναδεικνύεται η αξία των βιωμένων δεσμών της
οικογενειακής ζωής ως μοναδικής πραγματικής κληρονομιάς, που ο Ροθ
επεξεργάζεται μέσα από την ασθένεια του πατέρα του και τις τελευταίες ημέρες της
ζωής του καθώς προετοιμαζόταν για τον θάνατο με την ίδια μεθοδικότητα που τον
διέκρινε σε όλη του τη ζωή. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης επισήμανε ότι η εβραϊκότητα
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του Ροθ είναι κατ΄εξοχήν μη απαρνήσιμη διότι είναι αυτή που τον διαμόρφωσε ως
σκεπτόμενο άνθρωπο και ως συγγραφέα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (WJC) &
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΥΝΕΣΚΟ
Στις 18 και 19.11.2018 έγινε στο Παρίσι η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), με τη συμμετοχή 150 προέδρων
εβραϊκών συντονιστικών οργάνων ανά τον κόσμο. Εκ μέρους του Ελληνικού
Εβραϊσμού στη συνάντηση έλαβε μέρος ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ με
την ιδιότητα του αντιπροέδρου του WJC, ο οποίος έκανε εισήγηση για τον
αντισημιτισμό. Στο περιθώριο της συνάντησης ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ συζήτησε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τη γενική διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Όντρει
Αζουλάι και τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του WJC Ντείβιντ ντε
Ρότσιλντ (φωτογραφίες αριστερά).
Κατά τις εργασίες της συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων καίρια θέματα του
διεθνούς εβραϊσμού και εξετάστηκε η κατάσταση των Εβραϊκών Κοινοτήτων και η
ασφάλειά τους υπό την απειλή των συνεχώς αυξανόμενων αντισημιτικών και
τρομοκρατικών επιθέσεων.
Ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις του WJC με την ΟΥΝΕΣΚΟ ήταν η
πραγματοποίηση της σύσκεψης του WJC τη Δευτέρα 19.11.2018 στα κεντρικά
γραφεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, κατά την οποία ο διευθύνων σύμβουλος του WJC Ρόμπερτ
Σίνγκερ στην ομιλία του ευχαρίστησε την ΟΥΝΕΣΚΟ για τη φιλοξενία, καθώς και
για τη συνεχή δέσμευσή της στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και της
εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης του WJC έγινε η επίσημη παρουσίαση της νέας
ιστοσελίδας aboutholocaust.org που περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για την
ιστορία του Ολοκαυτώματος και θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και νεαρά
άτομα και αποτελεί την κοινή δράση του WJC και της ΟΥΝΕΣΚΟ για την διατήρηση
της μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Κατά την παρουσίαση της ιστοσελίδας ο πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ
επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Είναι απίστευτο και λυπηρό το γεγονός
ότι 75 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, το 46% του πληθυσμού παγκοσμίως δεν έχει
ακούσει ποτέ για την προσπάθεια των Ναζί να εξοντώσει τους Εβραίους της
Ευρώπης και περίπου το 32% πιστεύει πως το Ολοκαύτωμα είναι είτε ένα μύθος ή
είναι σε μεγάλο βαθμό υπερβολές» και συμπλήρωσε πως «καθώς λιγοστεύουν οι
επιζώντες και οι μάρτυρες του Ολοκαυτώματος, τόσο επιτακτικότερη γίνεται η
ανάγκη να διασφαλιστεί πως αυτή η θηριωδία δεν θα ξεχαστεί ώστε να μην
επαναληφθεί. Πρέπει αυτή η γνώση να περάσει στα παιδιά μας και στη συνέχεια
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στα δικά τους παιδιά, γιατί αν γνωρίζουμε τι έγινε στο παρελθόν μπορούμε να
προστατεύσουμε το μέλλον μας».
Η διαδραστική ιστοσελίδα aboutholocaust.org περιλαμβάνει στοιχεία για το
Ολοκαύτωμα που όλοι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν, βίντεο με μαρτυρίες
επιζώντων, καθώς και επίκαιρα νέα σχετικά με δράσεις και εκπαιδευτικά
προγράμματα. Βασικός σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει στους επισκέπτες
της με εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση, πληροφορίες για θέματα που αφορούν το
Ολοκαύτωμα, ώστε να καταπολεμηθεί με τον τρόπο αυτό η παραπληροφόρηση
που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ο σύνδεσμος ΔΙΔΑΞΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ που δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να δώσει τα στοιχεία ενός ατόμου που επιθυμεί να
λαμβάνει αυτόματα αλληλογραφία με πληροφορίες και στοιχεία για το
Ολοκαύτωμα. Στο σύνδεσμο με τις μαρτυρίες των επιζώντων περιλαμβάνονται
και οι μαρτυρίες των ομήρων με ελληνική καταγωγή ΙΑΚΩΒ ΧΑΝΤΑΛΙ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΙΡΟΝ & ΜΟΣΕ ΑΕΛΙΟΝ από το Αρxείο του Yad Vashem.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στους ΣΕΦΑΡΑΔΙΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Εκδήλωση αφιερωμένη στους Σεφαραδίτες Εβραίους διοργάνωσε το ισπανόφωνο
τμήμα του διαδικτυακού περιοδικού της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας Panorama Griego, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκου Παππά, στις 12.11.2018, σε αίθουσα του
υπουργείου ΨΗΠΤΕ.
Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι εκδιώχθηκαν τον 15ο αιώνα από την Ισπανία, η οποία τους
έθεσε το αμείλικτο δίλημμα ή να ασπαστούν τον Καθολικισμό ή να φύγουν από τη
χώρα. Έτσι, μετά το φευγιό τους, πλήθος Σεφαραδιτών Εβραίων εγκαταστάθηκαν
σε πολλές χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη οι
Σεφαραδίτες δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες της διασποράς
τους.
Εκ μέρους του υπουργείου ΨΗΠΤΕ χαιρετισμό απεύθυνε ο γενικός γραμματέας
Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης. Ο κ. Ράλλης αναφέρθηκε «στον ρόλο υποχρέωση της Πολιτείας για τη στήριξη και την ανάδειξη της μνήμης του λαού
μας». «Ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή όπου η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η άκρα
Δεξιά σηκώνουν στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο επικίνδυνα κεφάλι δεν
έχουμε σε καμιά περίπτωση την πολυτέλεια να προσχωρήσουμε στη λήθη, να
απωθήσουμε ότι προηγήθηκε, στο όνομα μιας δήθεν βολικής σιωπής που θα
εξυπηρετήσει τον στόχο μας να προχωρήσουμε μπροστά» συμπλήρωσε ο γενικός
γραμματέας.
Ο Στέλιος Ράλλης καλωσόρισε την πρωτοβουλία του ισπανόφωνου διαδικτυακού
περιοδικού της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Panorama
Griego για τους Σεφαραδίτες Εβραίους, «μια πρωτοβουλία που ρίχνει γέφυρες και
μας φέρνει κοντά και με τους φίλους μας Ισπανούς» όπως σημείωσε.
Κλείνοντας, ο γγ ΨΗΠΤΕ είπε ότι «σήμερα που η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, το μίσος
προσπαθούν να αποκτήσουν ξανά φωνή παντού στον κόσμο, σήμερα που οι
σειρήνες της ακροδεξιάς προσπαθούν να μας παρασύρουν, το παρελθόν οφείλει
να μας οπλίζει για το μέλλον και το μέλλον οφείλει να είναι δημοκρατικό».
Μιλώντας για την κοινότητα των Σεφαραδιτών Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ο
δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση,
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αναφέρθηκε στις δράσεις του δήμου για την ανάδειξη και διαφύλαξη της ιστορικής
κληρονομιάς των Εβραίων, η οποία οδήγησε και στο παρελθόν τη Θεσσαλονίκη να
αποκαλείται «η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων». «Το παρελθόν δεν γυρίζει, αλλά
μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από αυτό και να μας γίνει κτήμα η έννοια "ποτέ
ξανά''» ανέφερε κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος του Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι Σεφαραδίτες
Εβραίοι αποτελούν καθοριστικό μέρος του Μεσογειακού πλούτου, δηλώνοντας
παράλληλα τις ευχαριστίες του για την εκδήλωση - πρωτοβουλία του υπουργείου
ΨΗΠΤΕ, «η οποία αποτέλεσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μωσαικό που
συνθέτει τον πολιτισμό της Ελλάδας και όχι μόνο».
Σε χαιρετισμό της, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες Αθήνας, Cristina
Conde de Beroldingen Geyr, ανέφερε ότι «πεντακόσια χρόνια μετά από την εκδίωξή
της, που υπήρξε μία από τις πιο επίπονες της Ιστορίας, η ισπανοεβραική κοινότητα,
έχει διατηρήσει ανέγγιχτη την αγάπη της και τους δεσμούς της με την Σεφαράδ,
δεχόμενη αγόγγυστα τη σιωπή της βυθισμένης στη λήθη Ισπανίας». Κλείνοντας, η
διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες σημείωσε ότι «είναι η αρχή της αλλαγής για
τους Ισπανούς που ανακαλύψαμε πρόσφατα την Ιστορία μας. Να τους γνωρίσουμε,
να γνωριστούμε, είναι αναμφίβολα το καλύτερο αφιέρωμα που μπορούμε να
κάνουμε σε αυτούς τους εξόριστους των πέντε αιώνων».
Τέλος, την ιστορική αναδρομή, τις συνθήκες και το νόημα της απέλασης, τον
πολιτισμό και τη δημιουργία της ταυτότητας των Σεφαραδιτών, ανέλυσε η Δρ.
Σύγχρονης Ιστορίας του ΕΚΠΑ και συνεργάτις του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
Οντέτ Βαρών – Βασάρ, ενώ τη μουσική τους παράδοση και τη συνάντηση των
τραγουδιών τους με τα ρεμπέτικα παρουσίασε ο Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας του
ΑΠΘ Λέων Α. Ναρ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ IHRA ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

-

Με ένα μνημείο - δάκρυ και την παρουσία επιζώντων του Ολοκαυτώματος, τα
Τρίκαλα τίμησαν τους 139 νεκρούς τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ένα τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα, από 9 έως 11 Νοεμβρίου
2018, με αποκορύφωμα τα αποκαλυπτήρια ενός εξαιρετικά φιλοτεχνημένου και
συμβολικού μνημείου. Στην αρχή της παλιάς συνοικίας των τρικαλινών Εβραίων,
στον πεζόδρομο της οδού Πλούτωνος, ένα δάκρυ σχηματισμένο από
σιδηροδρομικές γραμμές τρένου με ένα δέντρο ελιάς στη μέση, παραπέμπει τη
μνήμη στη μακρά διαδρομή εκτόπισης των τρικαλινών και άλλων Ελλήνων
Εβραίων, με τα «τρένα του θανάτου», στα στρατόπεδα εξόντωσης. Από εκεί λίγοι
γλίτωσαν, όπως η 97χρονη πια κα Νάκη Μπέγα, επιζώσα του Άουσβιτς και ο
διασωθείς της Κατοχής κ. Βίκτωρ Βενουζίου, που τίμησαν τα αποκαλυπτήρια με
την παρουσία τους. Δίπλα στο Μνημείο μια μαρμάρινη στήλη με επιγραφή σε τρεις
γλώσσες -στα ελληνικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά- υπενθυμίζει στην πόλη τον
χαρακτήρα του Μνημείου και το χρέος της κοινωνίας «πως δεν πρέπει να επιτρέψει
να ξανασυμβεί ένα νέο Ολοκαύτωμα, και πως ο καθένας που περνάει από μπροστά
του είναι συνυπεύθυνος γι΄αυτό», όπως πολύ χαρακτηριστικά τόνισε στην ομιλία
του ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ.
Οι εκδηλώσεις απετέλεσαν σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και
για χώρες του εξωτερικού: διοργανώθηκαν από την ιταλική πρεσβεία, που έχει τη
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φετινή προεδρία στον ΙΗΡΑ, τον Δήμο Τρικκαίων, την Ελληνική Αντιπροσωπεία
στον IHRA (Διεθνής Συμμαχία Μνήμης Ολοκαυτώματος), το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με τη συνεργασία και την
υποστήριξη των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης και Τρικάλων, της
Ιταλικής Σχολής Αθηνών και του Μουσείου Τσιτσάνη. Έτσι στις εκδηλώσεις
παρέστησαν πρέσβεις και διπλωματικές αντιπροσωπείες από 14 χώρες: Ιταλία,
Τσεχική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Ελβετία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας, Αυστρία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ουρουγουάη και ΗΠΑ.
Τον τόνο των εκδηλώσεων έδωσε ο Δήμαρχος Τρικάλων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου με τον χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εκδηλώσεων, την
Παρασκευή 9.11.2018, στα εγκαίνια της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος με τίτλο «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944 –
Προσωπικές Μαρτυρίες», στο Μουσείο Τσιτσάνη (όπου η έκθεση θα παραμείνει
μέχρι τις 17 Νοεμβρίου): «Δίπλα από τον ποταμό της λήθης, τον Ληθαίο,
διατηρούμε τη Μνήμη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ειδικά για το μνημείο, επεσήμανε
τη σημασία και τον συμβολισμό των δακρύων για τους τρικαλινούς συμπολίτες που
χάθηκαν, τονίζοντας ότι το μνημείο αυτό φέρνει πίσω στα Τρίκαλα τη μνήμη τους.
Στο ίδιο πνεύμα, για την υποχρέωση, τιμή και μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, οι προσφωνήσεις, του προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, του πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ.
Λουίτζι Μάρας και πιο συναισθηματικά φορτισμένη η ομιλία του προέδρου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων κ. Ιακώβ Βενουζίου, ο οποίος αναφέρθηκε σε
ανθρώπους και περιστατικά που σημάδεψαν την ιστορία του διωγμού στα Τρίκαλα,
ενώ επισήμανε τη βοήθεια των Χριστιανών τρικαλινών προς τους συμπολίτες τους
Εβραίους, τονίζοντας ότι τα Τρίκαλα και η Θεσσαλία γενικότερα έχουν τα μικρότερα
ποσοστά απωλειών εβραϊκού πληθυσμού σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η συγκίνηση ήταν εμφανής σε όλους, όσοι παραβρέθηκαν, στο πλήθος
εκπροσώπων εβραϊκών Κοινοτήτων από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα,
τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, τη Χαλκίδα, και τη Ρόδο, αλλά
και στους τρικαλινούς.
Των αποκαλυπτηρίων προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά) από τον
Σοφολογιώτατο Ραββίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και ερμηνεία ύμνων από τη
Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος έγινε κατάθεση
στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων
παιάνισε τον εθνικό ύμνο, σε έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα.
Οι πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις των
Τρικάλων, ήταν: οι πρέσβεις Λουίτζι Μάρας -Ιταλία, Ιρίτ Μπεν – Αμπα -Ισραήλ,
Λούτσιαν Φάτου -Ρουμανία, Γιαν Μπόντι -Τσεχική Δημοκρατία, Πολ Στάινμετζ –
Λουξεμβούργο, Ολαφ Κέλζεν -Ελβετία, Ενρίκε Λέντελ – Ουρουγουάη. Επίσης, οι
επιτετραμμένοι της Πορτογαλίας Ζοάο Μέντες και της Ουγγαρίας Ζιμονί Ατίλα, οι
Πρόξενοι της Γερμανίας Βάλτερ Στέχελ και της Αυστρίας Κριστόφ Ρέιτινγκερ, οι
Μορφωτικοί Ακόλουθοι των πρεσβειών της Βουλγαρίας Παντελέι Σπασόφ, και της
Πολωνίας Ζιουστίνα Σλόβικ. Εκ μέρους της πρεσβείας των ΗΠΑ η Ακόλουθος
Δημοσίων Υποθέσεων Μόνικα Κάμινγκς και ο Εμπορικός Ακόλουθος Κιθ Σίλβερ.

«ΜΑΖΙ και ΕΝΩΜΕΝΟΙ απέναντι στις ακραίες ιδεολογίες»
Στην κεντρική εκδήλωση, που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων «Αθανάσιος
Τριγώνης», το βράδυ του Σαββάτου 10 Νοεμβρίου 2018, οι ομιλίες που
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απευθύνθηκαν σε ευρύ κοινό είχαν ιδιαίτερη σημασία. Όλες τους εστίασαν στην
ανάγκη ενότητας απέναντι σε ακραίες ιδεολογίες.
Ο Δήμαρχος
Τρικάλων
κ.
Δημήτρης
Παπαστεργίου αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά στους Έλληνες: «που υψώνουν τη σημαία της ισότητας, χωρίς
διαχωρισμούς, χωρίς μίση, χωρίς βία. Με μόνο εφόδιο και ταυτοχρόνως μόνο
στόχο τη φιλία ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς κανέναν απολύτως
διαχωρισμό». Καθώς «μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της, είναι μια κοινωνία
που σέβεται τον “άλλον”, που, αν θέλει να λέγεται σύγχρονη, δεν μένει μόνο στις
“έξυπνες” και καινοτόμες δράσεις της, αλλά επιμένει στις ανθρωπιστικές της Αξίες.
Χαρακτηριστική, επίσης, η φράση του πρέσβη της Ιταλίας κ. Λουίτζι Μάρας: «Η
Ψυχολογία της Γενοκτονίας είναι η πιο αρνητική έκφραση της ψυχολογίας του
κακού, που επιτρέπει στον καθένα μας – αν δεν είμαστε ακέραιοι– να βρίσκουμε
δικαιολογίες για όσα κακώς πράττουμε».
Ενώ ο κ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης, επικεφαλής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στον IHRA, αφού αποκάλυψε πως οι κεντρικές εκδηλώσεις του
2021 θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, τόνισε: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με εκτελέσεις. Ξεκίνησε με ρητορείες και
προχώρησε στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αποκορύφωμα τη
γενοκτονία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αισθανόμαστε τόσο έντονα ότι πρέπει
να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή μίσους, συμπεριλαμβανομένου του
αντισημιτισμού».
Ο δε πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ τόνισε πως «σήμερα, περισσότερο
από ποτέ στην ιστορία, υπάρχει ανάγκη να αντιδράσουμε στα ανησυχητικά
σημάδια και να κινητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο». Απηύθυνε, δε, έκκληση,
«προς όλους τους φορείς -θεσμικούς και κοινωνικούς, εθνικούς και διεθνείς- να
συνταχθούμε ΜΑΖΙ και ΕΝΩΜΕΝΟΙ απέναντι στις ακραίες ιδεολογίες, (…) να
δηλώσουμε ότι θα είμαστε οι θεματοφύλακες της Μνήμης και ότι δεν θα
επιτρέψουμε στον φανατισμό, τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό να σηκώσουν
ξανά κεφάλι».
Ενώ ειδικά για τα Τρίκαλα, ο κ. Μίκης Μοδιάνο, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας επεσήμανε ότι, «συμπεριλήφθηκε ο Νομός
Τρικάλων στις περιοχές που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στον μαθητικό
διαγωνισμό, για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα “Το
Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι”, για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι
επικρατέστερες μαθητικές δημιουργίες θα επιβραβευτούν με εκπαιδευτικό ταξίδι
στο Άουσβιτς, ώστε τα νέα παιδιά να δουν με τα ίδια τους τα μάτια την βιομηχανία
θανάτου που είχαν οργανώσει εκεί οι Ναζί.
Παράλληλα, ξεκίνησε και θα παραμείνει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου στο φουαγιέ του
Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων, η έκθεση «Το Γερμανικό ναζιστικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Άουσβιτς – Μπίρκεναου», του Κρατικού Μουσείου του Άουσβιτς, με
την επιμέλεια της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα. Τη σημασία της έκθεσης
ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Τρικάλων, τόνισε στην ομιλία της η
Μορφωτική Ακόλουθος της Πρεσβείας της Πολωνίας κ. Γιουστίνα Σλόβικ.
Επίσης, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσίαση μικρού τμήματος της ταινίας του
τρικαλινού σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά», που αναφέρεται στη
διάσωση παιδιών Εβραίων από χριστιανούς Έλληνες, και στο πώς βίωσαν την
απώλεια των συγγενών τους στο Ολοκαύτωμα.
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Στο τέλος της βραδιάς, μουσικό πρόγραμμα από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Δήμου
Τρικκαίων παρουσίασε πρόγραμμα Ελλήνων συνθετών με θέμα το Ολοκαύτωμα.

Βιβλία, έκθεση, μουσική
Την Παρασκευή το απόγευμα, πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, η Ισραηλιτική
Κοινότητα των Τρικάλων υποδέχθηκε τους ομοθρήσκους απ΄ όλη την Ελλάδα στο
Πνευματικό της Κέντρο, όπου έγινε Καμπαλάτ Σαμπάτ με ιερουργό τον Λέων
Γαβριηλίδη, και χαιρετισμούς των προέδρων του ΚΙΣΕ, Δ. Σαλτιέλ, και της
Κοινότητας Τρικάλων Ιακ. Βενουζίου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδας με τίτλο «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944 –
Προσωπικές Μαρτυρίες». Πρόκειται για έκθεση με μαρτυρίες και ντοκουμέντα για
την τύχη και την πορεία των Ελλήνων Εβραίων, με στοιχεία και φωτογραφίες για
μια τόσο ζοφερή περίοδο, όσο αυτή του Ολοκαυτώματος. Λειτουργεί μέχρι τις 17
Νοεμβρίου στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη
Μνήμη, ως στοιχείο της κοινωνίας μας.
Ο πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Luigi Marras αναφέρθηκε
στην ανάγκη να διατηρούμε την ακεραιότητά μας, και «να είμαστε πάντα οι φρουροί
των αξιών μας, χωρίς να παραχωρούμε χώρο σε όσους μας απειλούν». Σε μια
γενναία τοποθέτηση, ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στη
Θεσσαλονίκη κ. Βάλτερ Σέχτελ, αναφέρθηκε στην οδυνηρή επέτειο από το πογκρόμ
της Νύχτας των Κρυστάλλων, ακριβώς 80 χρόνια πριν. Τόνισε, επίσης, ότι η
υποστήριξη του έργου αναστήλωσης της Συναγωγής Τρικάλων από τη Γερμανία
είναι ένα δείγμα της δέσμευσης της Γερμανίας στη διατήρηση της εβραϊκής ζωής
και παράδοσης.
Στη συνέχεια η κα Εφη Εζρατή, από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ,
ανέγνωσε τους χαιρετισμούς του προέδρου και της διευθύντριας του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος κ. Μάκη Μάτσα και κας Ζανέτ Μπαττίνου. Τονίστηκε ιδιαιτέρως
η σημασία της έκθεσης για τη διατήρηση της μνήμης και οι σχετικές δράσεις του
Μουσείου.
Στον χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη έγιναν δύο σημαντικές ομιλίες – παρουσιάσεις.
Αρχικά ο ιστορικός - φιλόλογος και συγγραφέας κ. Κώστας Μιχαλάκης ανέπτυξε
το θέμα «Μαθητολόγια 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων – Μια κιβωτός στο
πέλαγος της Ιστορίας». Πρόκειται για ένα ιστορικό από πολλές απόψεις σχολείο
των Τρικάλων, που συνδέεται με τους Τρικαλινούς Εβραίους λόγω της φοίτησης
εκεί της πλειονότητας των μελών της Κοινότητας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου «ΛΟΥΝΑ» της Ρίκας Μπενβενίστε (εκδ.
Πόλις, 2017). Πρόκειται για ένα δοκίμιο ιστορικής βιογραφίας, που με ηρωίδα τη
Λούνα «ανοίγει ένα μονοπάτι για να ξανασκεφτούμε τους Εβραίους της
Θεσσαλονίκης στην πόλη τους, τη Shoah, τη φτώχεια και τα ανάποδα μεταπολεμικά
χρόνια». Το βιβλίο παρουσίασαν, η κ. Οντέτ Βαρών – Βασάρ, ιστορικός -Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η κ. Μαρία Καβάλα, ιστορικός -ΑΠΘ, και η συγγραφέας Ρίκα
Μπενβενίστε, ιστορικός, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τον
συντονισμό έκανε ο Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων.
Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων έκλεισε με μια υπέροχη συναυλία από τη
σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και τους Νίκο Παναγιωτίδη (κιθάρα), τον
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μαέστρο Κωστή Παπάζογλου (φλάουτο) και Μαρίνη Πεϊκίδου (βιόλα). Ερμήνευσαν
ελληνικά, ιταλικά, σεφαραδίτικα, ρωμανιώτικα, τραγούδια, που ενθουσίασαν και
ξύπνησαν μνήμες στους παρευρισκόμενους.
Την παρουσίαση των εκδηλώσεων έκανε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τρικκαίων κ.
Σοφία Αλεστά, η οποία μαζί με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και του
ΚΙΣΕ είχαν τη διοργανωτική μέριμνα των εκδηλώσεων.
Παραβρέθηκαν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ.
Μιχάλης Λάππας, ο βουλευτής Τρικάλων κ. Σάκης Παπαδόπουλος, ο πρ.
αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σωτ. Χατζηγάκης, οι τ. βουλευτές κ. Βλαχογιάννης και
Ταμήλος, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντ. Μπάρδας καταθέτοντας στεφάνι εκ
μέρους του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού, οι περιφερειακοί
σύμβουλοι κ. Αναγνωστόπουλος, Τσίγκας, Κολίτσας, ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ.
Κ. Ψύχος, οι τ. αντιδήμαρχοι κ. Λεβέντη και Γάλλου- Δαλκαφούκη, ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Τρικκαίων και τ. Δήμαρχος κ. Χρ. Λάππας,
οι κ. Καΐκης και Μητσιούλης από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Τ. Κατσιάνης, ο διοικητής της ΣΜΥ, ταξίαρχος κ. Δημοσθένης
Κωστόπουλος, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Διευθυντών Θεσσαλίας της ΕΛΑΣ
και της Π.Υ., ο διοικητής της ΑΔ Τρικάλων κ. Γ. Σπηλιόπουλος.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 80η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»
Με την ευκαιρία της 80ης επετείου της «Νύχτας των Κρυστάλλων» το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι πριν από 80 χρόνια, την 9η Νοεμβρίου του
1938 έγινε στη Γερμανία του Χίτλερ το πρώτο πογκρόμ κατά των Εβραίων. Η
‘Νύχτα των Κρυστάλλων’ δεν σηματοδοτεί μόνο την επέλαση του σκότους που
κατέστρεψε τον πολιτισμό μας και επέβαλε την απανθρωπιά, παραβιάζοντας κάθε
αξία ανθρωπισμού. Συμβολίζει την επέλαση της θηριωδίας του Ναζισμού που
προκάλεσε τον βιομηχανοποιημένο θάνατο 6.000.000 Εβραίων και εκατομμυρίων
άλλων θυμάτων του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
Το μήνυμα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας γίνεται ακόμα
επιτακτικότερο σήμερα 80 χρόνια μετά γιατί ο τυφλός φανατισμός, ο αντισημιτισμός
και η ξενοφοβία φαίνεται ότι επανακάμπτουν δυναμικά και απειλούν την ευημερία
των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες. Η σημερινή ημέρα λοιπόν είναι ένα διαρκές
κάλεσμα προς όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του κόσμου να αγωνιστούν εναντίον
σε κάθε απόπειρα παραβίασης των αξιών της ελευθερίας και του ανθρωπισμού.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ στο Κρυονέρι Κορινθίας
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη 14.11.2018 στην Κοινότητα
Κρυονερίου Κορινθίας στην τελετή βράβευσης των αείμνηστων Ελλήνων Πατέρα
Νικόλαο Αθανασούλη και Αθανάσιο Δημόπουλο με τον τίτλο του «Δικαίου των
Εθνών» για τη διάσωση της Ελληνο-εβραίας Ρίβκα Καμχή και της οικογένειάς της
από την Ναζιστική θηριωδία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από την Κοινότητα Κρυονερίου Κορινθίας σε συνεργασία με την
Πρεσβεία του Ισραήλ.
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Η τιμητική διάκριση του «Δικαίου των Εθνών» απονέμεται σε μη Εβραίους ανά τον
κόσμο που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν Εβραίους από το Ολοκαύτωμα.
Δίδεται από το Γιάντ Βασέμ, το Ινστιτούτο και Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην
Ιερουσαλήμ, που δημιουργήθηκε από το Κράτος του Ισραήλ για τη διαιώνιση της
μνήμης των μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν με παρεμβάσεις των οικογενειών και των
επισήμων, η διασωθείσα κα Ρίκβα Καχμή μαζί με δεκάδες μέλη της οικογένειάς της
που ταξίδεψαν από το Ισραήλ ειδικά για την τελετή, πολλά μέλη των οικογενειών
Αθανασούλη και Δημόπουλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος
Τατούλης και ο Αντιπεριφεριάρχης, κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ο Πανοσολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης Άνθιμος, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κορινθίας, κ. Διονυσίου, η Πρέσβυς του Ισραήλ, κα Ιρίτ Μπέν –Άμπα μαζί με
αντιπροσωπεία της Πρεσβείας, ο Επιτετραμμένος της Γερμανικής Πρεσβείας, κ.
Μάρκ Μπογκντάν, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κ. Σπύρος Σταματόπουλος και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου, κ. Κώστας Ραυτόπουλος. Επίσης και
πολλοί πολίτες του χωριού, μικροί και μεγάλοι, που αγκάλιασαν τους επισκέπτες
από το Ισραήλ και την αντιπροσωπεία της Ισραηλινής Πρεσβείας, επιδεικνύοντας
με τον καλύτερο τρόπο τη ζεστή φιλοξενία του τόπου τους.
Τα βραβείο εκ μέρους της οικογένειας του Πατέρα Αθανασούλη παρέλαβαν οι
εγγονές του Μαγδαληνή και Ρενατίνα Αθανασούλη, ενώ το βραβείο
του Αθανάσιου Δημόπουλου παρέλαβαν οι γιοί του, Γιώργος και Δημήτρης.
Στην κεντρική πλατεία του Κρυονερίου κυμάτιζαν οι Ελληνικές και Ισραηλινές
σημαίες συμβολίζοντας τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών. Πριν την τελετή,
αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε τιμητική
πτήση πάνω από το χωριό.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ:
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου οι αείμνηστοι Πατέρας Αθανασούλης
και ο Αθανάσιος Δημόπουλος προσέφεραν στέγη και προστασία στην οικογένεια
Καμχή και συγκεκριμένα στην Ρίβκα, τον πατέρα και την μητέρα της, Αβραάμ και
Σουλαμίτ, τον αδερφό της, Γεχιέλ, τον θείο της, Ραφαήλ και την γιαγιά και τον
παππού της, Ρίβκα και Γεχιέλ, όταν τα μέλη της οικογένειας διέφυγαν στο χωριό
από την Αθήνα για να αποφύγουν τις διώξεις των Ναζί. Η οικογένεια διασώθηκε
παρά τις επανειλημμένες επιδρομές των Γερμανών στην περιοχή χάρις στις
ενέργειες των σωτήρων, αλλά και όλων των κατοίκων του Κρυονερίου, οι οποίοι
επέδειξαν αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη προς την οικογένεια των Ελλήνων Εβραίων.
Απευθυνόμενοι στους κατοίκους του χωριού, η Ρίβκα Καμχή δήλωσε ότι η ίδια, τα
δέκα παιδιά της και τα σαράντα εγγόνια της δεν θα υπήρχαν σήμερα εάν δεν είχαν
ενεργήσει να προστατεύσουν την οικογένειά της ο Πατέρας Αθανασούλης και ο
ΑθανάσιοςΔημόπουλος, μαζί με όλους του κατοίκους της κοινότητας. Ως εκ τούτου,
είπε ότι στην ουσία όλοι οι κάτοικοι του Κρυονερίου βραβεύονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 23.000 άνθρωποι έχουν βραβευθεί από το Γιάντ Βασέμ
μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων και 353 Έλληνες.

15

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
ΜΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΣΑΣ ΕΠΙΖΩΣΑΣ ΕΣΘΗΡ ΚΟΕΝ

της

Tα Σάββατα 3 & 10 Νοεμβρίου 2018, στην εκπομπή του Πρώτου Προγράμματος
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (FM 91.6 και 105.8) «Αφύλαχτη Διάβαση», που
επιμελείται και παρουσιάζει ο Θωμάς Σίδερης, παρουσιάστηκε σε δύο συνέχειες η
εκπομπή με τίτλο «Εσθήρ Κοέν, η γηραιότερη επιζώσα του Άουσβιτς», η
οποία περιλαμβάνει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Γιαννιώτισσας Εσθήρ Κοέν για
την περίοδο του Ολοκαυτώματος και την ακμάζουσα Ισραηλιτική Κοινότητα των
Ιωαννίνων.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΛΕΦ»
Στη μνήμη του Μωυσή Γιουσουρούμ, μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας του
Ελληνικού Εβραϊσμού, αναδημοσιεύουμε άρθρο με την ιστορική αφήγηση για
τη ζωή του σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο δημοσιογράφο Βίκτωρα
Ισ. Ελιέζερ το 2011 για το περιοδικό «ΑΛΕΦ» της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών.
Μωυσής Γιουσουρούμ: Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας – να είστε
περήφανοι που είστε Εβραίοι
Στη γειτονιά του Ψειρή και το Μοναστηράκι στην Αθήνα, υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός παλαιοπωλείων. Ένα όνομα εβραϊκό, το επίθετο του Μποχώρ Ισαάκ
Γιουσουρούμ, που άνοιξε το πρώτο παλαιοπωλείο εκεί, σηματοδότησε την περιοχή
και ολόκληρη την πόλη. Τα καταστήματα του είδους πλήθυναν, η αγορά στο
Μοναστηράκι κυριαρχεί στο κέντρο της Αθήνας, και ο Ελία Γιουσουρούμ εκλέγεται
πρώτος
Πρόεδρος
του
συνδικάτου
Παλαιοπωλών.
Ήταν ένα Σάββατο πρωινό του Μάη, στη Συναγωγή στην Αθήνα, που βλέπω ένα
ψηλό ηλικιωμένο κύριο με μουστάκι, γύρω στα -90 θάταν, και πλησιάζω για να τον
γνωρίσω.
Του λέω το όνομα μου. Γνώριζα καλά τον παππού σου, μου απαντάει, το Βίκτωρα
Ελιέζερ. Ήταν φίλος με τον πατέρα μου. Είμαι ο Μωυσής Γιουσουρούμ, τι μου
θυμίζεις τώρα;;;
Μια ιστορία άγνωστη, μια συναρπαστική περιπέτεια, αρχίζει να αποκαλύπτεται
- Θα έρθω ένα απόγευμα, να τα πούμε από κοντά, διακόπτω την αφήγηση του,
κάθε ζωντανή μαρτυρία είναι πτυχή της ιστορίας, που θέλω να καταγράψω για να
διαβάσουν οι αναγνώστες του Αλεφ.
Λίγες μέρες αργότερα, μιλάω με το Βίκτωρα τον Ασσέρ και του περιγράφω τον
διάλογο.
- Ηταν ο οδοντίατρος μου, είχε το ιατρείο του στην οδό Ρόμβης. Θέλω να πάμε μαζί,
ήταν φίλος του πατέρα μου, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση.
Πέμπτη 23 Μαΐου 2011. Στις 17.30 ακριβώς κτυπάμε το κουδούνι του
διαμερίσματος του Μωυσή Γιουσουρούμ στο Φάληρο. Μας υποδέχεται φορώντας
μια βερμούδα και ένα πουκάμισο, στο σαλόνι, σε ένα χώρο που δέσποζαν
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φωτογραφίες, πίνακες, κειμήλια, έπαινοι και παράσημα. Η απλότητα του
ανθρώπου
ανάμεσα
στο
μεγαλείο
της
ιστορίας
του!
- Εδώ είναι ο παππούς μου ο Μπεχώρ, ήταν ράφτης, το 1863 άνοιξε ένα μικρό
μαγαζί στο Μοναστηράκι… και εδώ ο πατέρας μου ο Νώε Γιουσουρούμ και η
μητέρα μου Μαζαλτώβ. Ήμασταν 6 αδέλφια: Ο Ισαάκ, ο Λεών, ο Μωυσής, ο
Ιάκωβος, η Τζόγια και η Στερίνα.
Ο κ. Μωυσής ανοίγει το συρτάρι ενός παραδοσιακού ξύλινου σεκρετέρ, μας δείχνει
φωτογραφίες και μας ταξιδεύει στις αρχές του εικοστού αιώνα: "Ο πατέρας μου
άνοιξε ένα μαγαζί στην οδό Ερμού 84-86, μαζί με το συνεταίρο του το Σπύρο
Κουρούση. Ήταν παλιοί στάβλοι του Βασιλιά… μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
συγκέντρωνε στρατιωτικά είδη από όλη την Μεσόγειο, ταξίδευε παντού, βαποριές
ολόκληρες, από γαλότσες και παγούρια μέχρι φτιάρια και κασμάδες…- η φωνή του
κ. Μωυσή τρέμει – ο πατέρας μου έλεγε «πρώτα να αγαπάτε το Θεό, μετά το
Βασιλιά και μετά την οικογένεια», ήταν όμως πιστός Εβραίος. Κάθε Παρασκευή
βράδυ, ανελλιπώς, όλη η οικογένεια καθόταν στο τραπέζι για το κιντούς, δεν ήταν
θρησκευόμενος αλλά αγαπούσε την Κοινότητα και μέλημα του ήταν η φροντίδα του
νεκροταφείου και η βοήθεια στους περιθαλπόμενους. Από αυτόν κληρονόμησα την
αγάπη για τον Εβραϊσμό, ότι προσφέρω είναι στη μνήμη του και η κληρονομιά μου
στις επόμενες γενιές είναι: Να είστε περήφανοι που είστε Εβραίοι.
« Το 1938 έπαιζα τερματοφύλακας στην εβραϊκή ομάδα που είχαμε δημιουργήσει
με τους Ησαΐα, Γαβριηλίδη, Γιάχνη, Κοέν και άλλους…»
Ο πόλεμος… Το ταξίδι στο χρόνο συνεχίζεται… «Στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο
εγγράφηκα στο Ερυθρό Σταυρό ως ειδικευόμενος ναρκωτής και δεν θέλω να
περιγράψω τι είδαν τα μάτια μου, διηγείται ο Μωυσής Γιουσουρούμ, και μετά μαζί
με τον αδελφό μου Ιάκωβο, φύγαμε με προορισμό τη Κρήτη. Γερμανικά στούκας
βομβαρδίζουν το πλοιάριο και βρεθήκαμε στη Κύθνο. Κάναμε οκτώ μέρες με βάρκα
για να φθάσουμε στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης και ο ανελέητος
βομβαρδισμός του νησιού. Πήγα στο νοσοκομείο και βρήκα το γιατρό Κασάπη για
να βοηθήσω στην περίθαλψη των τραυματιών. Ούτε θυμάμαι πόσα μερόνυκτα είχα
να κοιμηθώ… αργότερα μου ανέθεσε τη νοσηλεία 20 Γερμανών τραυματιών… Είχα
περιβραχιόνιο υγειονομικού, όταν μπήκαν οι Γερμανοί πήρα τα βουνά της Κρήτης…
είχαμε ψεύτικα ονόματα και μέσω του γιατρού Κασάπη πήραμε άδεια από τους
Γερμανούς και γυρίσαμε στην Αθήνα. Είχαμε οργανωθεί στο ΕΑΜ, με επικεφαλής
τον Δανιήλ Αλχανάτη, η αντίσταση είχε ξεκινήσει και ήρθαν τα νέα για το διωγμό
των Εβραίων…»
Η σωτηρία… «Αρχικά μας φιλοξένησε η οικογένεια Παπαμανωλόπουλου, στο
Βοτανικό. Εγώ με τον Ιάκωβο πήγαμε στο βουνό. Ο πατέρας με την υπόλοιπη
οικογένεια κρύφτηκαν αργότερα στην οικογένεια Τραβασάρου στη Ν. Ιωνία και στη
Ν. Φιλαδέλφεια. Θα σας πω ένα περιστατικό. Το κρέας τότε ήταν είδος πολυτελείας,
ο πατέρας μου θέλοντας να ευχαριστήσει την οικογένεια που τους φιλοξενούσε
βρήκε ένα χασάπη στη Ν. Ιωνία, τον Ιωάννη Φοίκα και του ζητάει κρέας. Ο χασάπης
του υπόσχεται ότι την επόμενη μέρα θα του είχε βρει κρέας. Και πράγματι την
επόμενη μέρα ο πατέρας μου, ξανά στο χασάπικο. «Πως σε λένε», τον ρωτάει ο
χασάπης, «Κουρούσης» απαντάει ο πατέρας μου. «Δεν σε λένε Κουρούση, σε λένε
Νώε», - ο Μωυσής Γιουσουρούμ δακρύζει -, «και σε θυμάμαι, όταν δούλευα
παραπαίδι σε κρεοπωλείο της κεντρικής αγοράς, ερχόσουν και μου έδινες
πουρμπουάρ. Αν έχεις κάποιο κορίτσι να μου το φέρεις να το κρύψω». Για έξη
μήνες έμεινε εκεί η αδελφή μου η Στερίνα Γιουσουρούμ και σώθηκε.
Ο Μωυσής Γιουσουρούμ θυμάται: «όταν οι Γερμανοί πρόσταξαν να μαζευτούν οι
Εβραίοι στη συναγωγή, με βρήκε κάποια κυρία Λεβή και μου έδωσε κάτι βιβλία και
τρία σιφρέϊ τορά. Πάρτα και κρύψτα, μου είπε. Τα πήγα στη Μητρόπολη, ζήτησα το
Δεσπότη αλλά δεν ήταν εκεί. Οι άλλοι αρνήθηκαν να τα πάρουν. Πήρα λοιπόν ένα
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βαρέλι, έβαλα μέσα τα ιερά και το έθαψα στην αυλή του σπιτιού μας στην οδό
Ηρακλειδών».
Η Αντίσταση… «Στην Πάρνηθα μάθαμε να πιάνουμε όπλα, μετά φύγαμε για την
Αμφισσα. Με τα πόδια ανεβήκαμε στο Παρνασσό, μαζί με τον Μανώλη τον Αρούχ,
μετά στο Καρπενήσι και μετά στη Κόρινθο. Στο Φενεό και στη Γκούρα συνάντησα
τον Αλτσέχ και έναν Κοέν από τα Γιάννενα. Στις διαδρομές αυτές συνάντησα και
τον Σαλβατώρ Μπακώλα και τον Απόστολο Σάντα… Μετά παίρνω εντολή να
περάσω ένα μήνυμα στις δυνάμεις στη Τρίπολη. Περπάταγα μέρα και νύκτα, εκεί
συναντώ τον Γιουζέπο Μιζραχή. Μετά έγινα φρούραρχος του ΕΑΜ στη Ζαρούχλα
και μετά στα Τρίκαλα Κορινθίας, στη Λυκοποριά και στην Περιστέρα.
Μια μέρα εκεί που έλεγχα τα περάσματα, έρχεται ένας τύπος και μου ζητάει να
περάσει τη πραμάτεια του. «Ποιος είσαι εσύ» τον ρωτάω, «είμαι φίλος του
Παπαμανωλόπουλου και κρύβω την αδελφή σου τη Τζόγια», μου λέει, και έτσι
έμαθα για τη τύχη της αδελφής μου.
Στο Πιτσά, στην Πελοπόννησο, έρχεται ένας σύντροφος και μου δείχνει μια γυναίκα.
«Πιάσαμε λαβράκι», μου λέει, «στη μέση της φοράει μια ζώνη με λίρες». «Πως σε
λένε», την ρωτάω, « Ελπίδα» μου απαντάει, «είσαι παντρεμένη;» , «ναι» μου λέει,
«με τον Σόλων». Την κοιτάω στα μάτια, την ρωτάω, «μωρέ μήπως τον λένε
Σολομών». «Όχι» μου απαντάει έντρομη. «Ακου να δεις» της λέω, είμαι και εγώ
Εβραίος, της δίνω ένα σημείωμα για να φτάσει ασφαλής στον Πύργο. Η Ελπίδα
ήταν η Ελβίρα Σασσών.
Στη Κόρινθο, φύλαγα στο παλιό Δικαστικό μέγαρο, όταν είδα μια απελπισμένη
γυναίκα με δυο μικρά κοριτσάκια, να γυρνούν καταπονημένα. Τις πήρα και τις
έβαλα κάπου να κοιμηθούν με ασφάλεια για να μην τις πειράξει κανείς. Η γυναίκα
ήταν η κυρία Ερλιχ με τις δύο κόρες της.
Η Απελευθέρωση… Ο χρόνος κυλάει, ο Μωυσής Γιουσουρούμ δεν κουράζεται,
στο πρόσωπο του σα να ζωγραφίζεται μια ικανοποίηση, μια γαλήνη, σα να θέλει
να προλάβει να τα πει όλα, όσα θυμάται … δεν θέλει να ξεχάσει!
«Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Οι Χίτες,
(οι χωροφύλακες της εποχής που πολλοί από αυτούς ήταν συνεργάτες των
Γερμανών), είχαν επιτάξει το σπίτι μας, και πήγαμε στα Δικαστήρια για να το
πάρουμε πίσω. Οι Χίτες συλλαμβάνουν τον αδελφό μου τον Λέων, που πολέμησε
στην Αλβανία, επειδή ο Ιάκωβος και εγώ ήμασταν αντάρτες. Μαζί με τον Λέων
πιάνουν και τους Ασσεραίους,. τον Σολομών Ασσέρ και τους δυο γιούς του Ααρών
και Δαβίδ. Αυτούς όμως τους πιάσανε επειδή πετάγανε σαΐτες και χαρταετούς.
Παράνομη συμπεριφορά. Τους στείλανε όλους μαζί στο στρατόπεδο Ελ-Ντάμπα,
στην Αίγυπτο.
Ο Βίκτωρ δίπλα μου χαμογελάει αμήχανα, «σαΐτες και χαρταετούς» ο παππούς
του, ο θείος του και ο πατέρας του;;;; Έτσι να το γράψω, τον ρωτάω με
διακριτικότητα , «έτσι», μου απαντάει, διατηρώντας το χαμόγελο του.
«Πως είναι δυνατόν, ρωτάω τον κ. Γιουσουρούμ, από τη μια ο πατέρας σας να σας
δίδασκε «αγάπη στο Βασιλιά» και εσείς στη διάρκεια του εμφυλίου, να υπηρετείτε
το ΕΑΜ;».
«Να σας πω, εγώ τον πατέρα μου τον σεβόμουν βαθειά, άλλωστε ότι κάνω το κάνω
στην μνήμη του, αλλά είχαμε ιδεολογικές διαφορές. Εκείνος ήταν βαμμένος
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βασιλικός, εγώ ψήφιζα Κ.Κ.Ε. Σχεδόν δέκα χρόνια ήμουν στα όπλα, από το 1947
έως το 1950 υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό».
«Μετανιώσατε για κάτι στη ζωή σας;»
«Δεν μετάνιωσα, ήμουν συνεπής και υπεύθυνος. Είμαι περήφανος που έκανα το
καθήκον μου σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος».
Ετοιμαζόμαστε να σηκωθούμε για να αποχαιρετήσουμε τον συνομιλητή μας, «δεν
τελειώσαμε» μας λέει, «έχω άλλα δύο περιστατικά να σας πω». Η βιντεοκάμερα
ανοίγει ξανά, βγάζω το μπλοκ από τη τσάντα για να κρατήσω εκ νέου σημειώσεις.
«Το 1948 υπηρετούσα στα Καμμένα Βούρλα και με φωνάζει ο Διοικητής μου ο
Ιωάννης Δασκαλόπουλος: «Συγχαρητήρια για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.
Θα πρέπει να μας κεράσεις». Ένοιωσα, τόσο περήφανος… πήγα και παρήγγειλα
50 κουραμπιέδες από το ζαχαροπλαστείο του Μπούσιου και τους έστειλα στο
στρατόπεδο, να φάνε οι φαντάροι, χωρίς το όνομα μου. Μόνο ο Διοικητής κατάλαβε
πως ήμουν εγώ, και αφού με ευχαρίστησε, μου ευχήθηκε και πάλι ότι καλύτερο για
το νεοσύστατο εβραϊκό κράτος».
«Θυμάστε το τενεκέ που είχα θάψει με τα τρία σιφρέϊ Τορά στα θεμέλια του σπιτιού
μας; Όταν λοιπόν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την Αθήνα, πήγα και βρήκα το Ραββίνο
Μπαρζιλάϊ, και του παρέδωσα τα ιερά. Η πρώτη μετακατοχική λειτουργία στη
συναγωγή της Αθήνας έγινε με τα ιερά σεφαρίμ που είχα κρύψει. Μετά βρήκα και
τον Πρόεδρο Ζαχαρία Βιτάλ, του είπα ότι είμαι οδοντίατρος. Τρία πρωινά την
εβδομάδα, ερχόμουν στο οδοντιατρείο της Κοινότητας και παρείχα εθελοντικά τις
υπηρεσίες μου στους κατατρεγμένους ομοθρήσκους μας».
Ένα δάκρυ κυλάει στα μάτια του Μωυσή Γιουσουρούμ, σηκωνόμαστε από τον
καναπέ, του σφίγγουμε το χέρι, και τον ευχαριστούμε για ότι έχει κάνει για την
Ελλάδα και για τον Εβραϊσμό.
«Αλεφ», Τεύχος 40, Ιούλιος-Αύγουστος 2011

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΟΥΚΑ

Μια πολύ ωραία δράση οργάνωσε ο δάσκαλος Εβραϊκών της Κοινότητας Τζάκος
Αλγκάβα, στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, το Σάββατο 24
Νοεμβρίου 2018. Τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, μαζί με τους γονείς
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τους, ξεναγήθηκαν στη κύρια συλλογή τέχνης της Πινακοθήκης, καθώς και στην
περιοδική έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου «ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ». Εκεί, με αφορμή
τον ερχομό του Χανουκά, συζήτησαν και παραλλήλισαν τους αντάρτες του ‘41-‘44
με τους «αντάρτες» Μακκαβαίους, την αντίσταση και τον ηρωισμό του πρόσφατου
πολέμου και της εποχής «νες γκαντόλ αγιά σαμ…». Στη συνέχεια τα παιδιά
πέρασαν δυο δημιουργικές ώρες στο εργαστήριο της Πινακοθήκης,
κατασκευάζοντας και χρωματίζοντας υπέροχες χανουκιγιώτ και σεβιβονίμ
(σβούρες).

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Πάντοτε είχαν καλές σχέσεις Χριστιανοί και Εβραίοι Λαρισαίοι. Στους καλούς μα και
στους δύσκολους καιρούς. Το ξέρει αυτό ο νέος Μητροπολίτης Ιερώνυμος, ο
οποίος δέχτηκε με χαρά χθες στο Επισκοπείο τους εκπροσώπους της Ισραηλιτικής
Κοινότητας, τον Ραβίνο Ηλία Σαμπετάϊ μαζί με τον Πρόεδρο Μώρις Μαγρίζο και τον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητας Μωυσή Μανουάχ.
Από τα ‘ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ’ της Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 28/11/18

ΕΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ
Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Λάρισας φύτευσαν βολβούς στη μνήμη των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Στη μνήμη του 1,5 εκατομμυρίου Εβραιόπουλων και χιλιάδων άλλων παιδιών, που
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, μαθητές της Λάρισας φύτεψαν βολβούς λουλουδιών
που θα ανθίσουν κοντά στην Επέτειο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στα τέλη
Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Τα λουλούδια φυτεύονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος “Crocus” και στο 1ο Γυμνάσιο Λάρισας υλοποιείται για 5η συνεχή
χρονιά.
Ο υπεύθυνος καθηγητής για την υλοποίηση του προγράμματος κ. Σαλτιέλ Μωυσής,
που μαζί με 25 μαθητές και μαθήτριες του Β1 τμήματος του 1ου Γυμνασίου
προχώρησαν στη φύτευση των βολβών, μίλησε στην «ΕτΔ» για τη φιλοσοφία του
συγκεκριμένου προγράμματος αλλά και για τη δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη,
προκειμένου να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι το θέμα του Ολοκαυτώματος και να
ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά με τους κινδύνους των διακρίσεων, των
προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας. Οι κρόκοι φυτεύθηκαν αυτή τη φορά στα
παρτέρια του σχολείου -στο παρελθόν είχαν φυτευθεί και στην πλατεία Εβραίων
Μαρτύρων και σε άλλα παρτέρια του Δήμου- προκειμένου τα παιδιά να
παρακολουθούν την ανάπτυξή τους. Κάθε βολβός που φυτεύθηκε έφερε το όνομα
ενός Εβραιόπουλου που έχασε τη ζωή του. Το λουλούδι που θα ανθίσει, λέει ο κ.
Μωυσής, είναι κίτρινος κρόκος και το χρώμα συμβολίζει το κίτρινο άστρο του Δαβίδ,
το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους Εβραίους να φοράνε. Τα λουλούδια του κρόκου,
με το κίτρινο χρώμα και το αστεροειδές σχήμα τους, έγιναν σύμβολο μνήμης των
ναζιστικών διώξεων των Εβραίων. Καθώς ανθίζουν κάθε άνοιξη, θυμίζουν όλους
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εκείνους τους αθώους -ανάμεσά τους και πολλά παιδιά- που χάθηκαν στο
Ολοκαύτωμα.
Το πρόγραμμα Crocus είναι ένας απτός τρόπος να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι το
θέμα του Ολοκαυτώματος και να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά με τους κινδύνους
των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας. Η ανάμειξη των
παιδιών στη φύτευση των βολβών και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των
λουλουδιών, ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση σχετικά με τη σημασία της
ανεκτικότητας και του σεβασμού. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός για το Ολοκαύτωμα
στην Ιρλανδία παρέχει στα σχολεία βολβούς κίτρινου κρόκου για να φυτευτούν το
φθινόπωρο στη μνήμη του 1,5 εκατομμυρίου Εβραιόπουλων και των χιλιάδων
άλλων παιδιών, που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. Τα κίτρινα άνθη φέρνουν στη
μνήμη το κίτρινο άστρο του Δαβίδ, το οποίο οι Ναζί υποχρέωναν τους Εβραίους να
φοράνε. Ο κρόκος ανθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές του Φλεβάρη, κοντά στην
παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου). Όταν οι άνθρωποι
θαυμάζουν τα λουλούδια, τα παιδιά μπορούν να τους εξηγούν τι συμβολίζουν.
Της Νατάσας Πολυγένη, εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 13.11.2018

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 γιορτάσαμε την έναρξη του Χανουκά στην
κοινότητα Χαλκίδας. Με ψαλμούς ανάψαμε τα κεριά της Χανουκιγιά και ήρθαν στις
μνήμες όλων μας οικογενειακές συγκεντρώσεις με παιδικά τραγούδια και παιχνίδια
με την σβούρα. Ακολούθησαν οι ομιλίες του κ. Μ. Λέβή, με θέμα το Χανουκά και
της κας Λ. Κωστή και Βίκτωρα Σαμουήλ με θέμα την ιστορία της Ιουδήθ. Η βραδιά
έκλεισε με ευχές και με τους παραδοσιακούς λουκουμάδες στη λέσχη μας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ιστορία της εβραϊκής
κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ. έως το 2001 μ.Χ. ΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», του Μαΐρ-Μάριου Μάϊση
Το απόγευμα της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρέθουσας στη Χαλκίδα, έγινε η παρουσίαση του
δεύτερου βιβλίου «Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ.
έως το 2001 μ.Χ. ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», του Μαΐρ-Μάριου Μάϊση.
Κατά την εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος
Παγώνης, ο αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Φάνης Σπανός, ο βουλευτής και
τ. Υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου και η πρόεδρος του Συλλόγου
Σοροπτιμιστριών Χαλκίδας Δήμητρα Παπαμιχαήλ.
Ακολούθησαν οι κεντρικές ομιλίες για το πλούσιο και ιδιαίτερα σημαντικό
περιεχόμενο του βιβλίου από τους Λέοντα Γαβριηλίδη και Θρασύβουλο
Παπαστρατή, ενώ αναγνώστηκε κείμενο της αρχαιολόγου Αμαλίας
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Καραπασχαλίδου, η οποία για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.
Για το βιβλίο μίλησε επίσης και ο συγγραφέας.
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήλο και τη μεθοδικότητα του συγγραφέα για να
συγκεντρώσει και να γράψει αυτό το πολύ αξιόλογο βιβλίο, αποτέλεσμα
πολύχρονης έρευνας στα λίγα στοιχεία που υπήρχαν διαθέσιμα, με το οποίο
παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ιστορία της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Χαλκίδας μέσα από το πέρασμα του χρόνου, η οποία στην ουσία
ταυτίζεται με την ιστορία της πόλης της Χαλκίδας.
Το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Βενιαμίν
Αλμπάλα. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο πρώην Υπουργός και βουλευτής
Εύβοιας Κώστας Μαρκόπουλος, ο σοφολογιώτατος ραββίνος Αθηνών Γκάμπριελ
Νεγρίν, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Χαλκίδος π. Τιμόθεος, ο τέως
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ορέστης Παπαστρατής, ο ραββίνος Ισαάκ Μιζάν,
εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών και πλήθος κόσμου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΩΝ
Ποιήματα του κ. Ιωσήφ Βεντούρα, μεταφρασμένα στα ιταλικά, δημοσιεύθηκαν στο
λογοτεχνικό περιοδικό “Nuovi argomenti” (20.11.2018) υπό τον τίτλο «Μια γροθιά
που αντιστέκεται».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΙΕ
22ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Δ.Σ του ΟΠΑΙΕ κατά την 29η συνεδρίασή του της 8.10.2018, απεφάσισε τη
σύγκληση του 22ου Τακτικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019,
σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Κ. Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 και Σίνα,
2ος όροφος) και ώρα 11 το πρωί.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους τουλάχιστον 14 ημέρες πριν τη
σύγκληση του Συνεδρίου, στις Κοινότητές τους, δηλαδή το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ
Η Εντετ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ

22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Όσοι διαθέτουν στοιχεία για ομοθρήσκους που υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό
(ναύτες, υπαξιωματικοί ή αξιωματικοί) κατά τη διάρκεια Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΚΙΣΕ (τηλ. 210 32 44
315), προκειμένου να καταγραφούν τα σχετικά στοιχεία. Πρόκειται για έρευνα της
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να αναδειχθεί μία
άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της συμβολής των Ελλήνων Εβραίων στρατευμένων
στο Ναυτικό.

Aνακοίνωση
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ του Δελτίου ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ με το ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2019.
Στείλτε μας τις ειδήσεις της Κοινότητάς σας
μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2019
στο pr@kis.gr

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΑΝΟΥΚΑ

!

Δεκέμβριος 2018
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