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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΙΣΕ για τον ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ  
 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά θλίψη, την έντονη 
ανησυχία και την αγανάκτηση των Ελλήνων Εβραίων για την τρίτη κατά σειρά 
βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης που έγινε το βράδυ 
της 27ης Ιουνίου 2018. 

Η εικόνα του Μνημείου Ολοκαυτώματος καλυμμένου με κόκκινη μπογιά 
αποτυπώνει περίτρανα τη βούληση των βανδάλων να βάψουν με αίμα, για μια 
ακόμη φορά τον Εβραϊσμό της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης από την οποία 50.000 
Εβραίοι  εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί στα Γερμανικά 
στρατόπεδα εξόντωσης.   

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καλεί την Πολιτεία και τους 
κοινωνικούς φορείς να αποδοκιμάσουν κατηγορηματικά τη βεβήλωση της μνήμης 
του Ολοκαυτώματος, της ιστορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της 
Ελλάδας. Ταυτόχρονα, οι Αρχές οφείλουν να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη 
τους  νοσταλγούς  του σκοταδισμού που επιχειρούν να αμαυρώσουν με τον πλέον 
χυδαίο τρόπο την εικόνα της πόλης. 

Το μνημείο δεν πρόκειται να χάσει  την αξία του: Να θυμίζει στους επισκέπτες του 
την βαρβαρότητα που οδήγησε στο θάνατο τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης  μόνο 
και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι και να αφυπνίζει την κοινωνία ότι το απόλυτο κακό 
μπορεί να ξανασυμβεί, εάν δεν θωρακίσουμε τις αρχές της δημοκρατίας μας και 
του ανθρωπισμού μας.    

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα τη βεβήλωση του 

Μνημείου Ολοκαυτώματος, που σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, έγινε από 

ομάδα αγνώστων η οποία συμμετείχε σε πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 

27.6.2018 στη Θεσσαλονίκη. 

Η νέα πράξη προσβολής και απαξίωσης ενός συμβόλου, που ανεγέρθη από την 

Ελληνική Κυβέρνηση για να τιμήσει τη μνήμη των 50.000 πολιτών της 

Θεσσαλονίκης Εβραϊκού Θρησκεύματος που εξοντώθηκαν από τους Ναζί, 

θυμάτων του μαζικότερου και πιο οργανωμένου εγκλήματος που βίωσε η 

ανθρωπότητα, οφείλει να προβληματίσει το σύνολο της κοινωνίας μας.  

Η εικόνα του Μνημείου Ολοκαυτώματος καλυμμένου με κόκκινη μπογιά  και της 

καταστροφής των λουλουδιών που ήταν τοποθετημένα σε αυτό, αποτελεί μια 

ακόμη θλιβερή και ξεκάθαρη ένδειξη για τις τραγικές συνέπειες που μπορούν να 

έχουν ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Ως φαίνεται, από την τρίτη βεβήλωση του 

Μνημείου Ολοκαυτώματος μέσα σε λίγους μήνες (Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος 

2018 και Ιούνιος 2018), δεν είναι λίγοι αυτοί που στις μέρες μας, παρά τα όσα έχει 

mailto:INFO@KIS.GR
mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:2018-06-28-11-24-44&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/files/DELTIO_TYPOU_THESSALONIKHS(1).pdf
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διδάξει η Ιστορία είναι έτοιμοι να βαδίσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια ασπαζόμενοι 

αντισημιτικά στερεότυπα και θεωρίες.  

Ο εφησυχασμός, η άγνοια και η ανοχή, απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές ανοίγουν 
δυστυχώς σε αυτούς που σήμερα βάφουν κόκκινο ένα μνημείο που δημιουργήθηκε 
για να υπενθυμίζει τις συνέπειες μιας εποχής κατά την οποία οι ανθρωπιστικές αξίες 
καταβαραθρώθηκαν και αθώοι άνθρωποι στιγματίστηκαν και δολοφονήθηκαν στο 
βωμό φασιστικών ιδεολογιών, το δρόμο για ένα επόμενο χειρότερο βήμα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος επικοινώνησε 

τηλεφωνικά χθες 28.6.2018 με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ για να εκφράσει την καταδίκη του για τον 

βανδαλισμό του Μνημείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης και γενικότερα για κάθε 

αντισημιτικό φαινόμενο. 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατύπωσε την απόφασή του ν΄ 

ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση και να επισκεφθεί του στρατόπεδο του 

Άουσβιτς τον Απρίλιο του 2019. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ Ρ.ΡΙΒΛΙΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ 

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν, με επιστολή του προς τον πρόεδρο 

του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ καταδίκασε τον 

βανδαλισμό του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. Στην 

επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Εκφράζω τη λύπη μου και ταυτόχρονα τη βαθειά μου ανησυχία για τον 

βανδαλισμό του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ενώνω τη φωνή μου 

μαζί σας στην αδιαμφισβήτητη καταδίκη αυτής της ποταπής λεηλασίας της μνήμης 

των θυμάτων. Ας μην αμφιβάλουμε ότι αυτή είναι μία ακόμη υπόμνηση ότι χρειάζεται 

να αντισταθούμε στον αντισημιτισμό και σε όλες τις μορφές του. 

Όταν στάθηκα δίπλα σας, μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μας, και 

εγκαινιάσαμε το Μουσείο Θεσσαλονίκης, ανέφερα ότι το Ολοκαύτωμα δεν αποτελεί 

μόνον εβραϊκή υπόθεση, είναι ζήτημα διεθνές και αγγίζει κάθε έθνος και κάθε λαό. 

Σήμερα στέκομαι πάλι δίπλα σας καλώντας τους πάντες να αντιταχθούν σε αυτή 

την τρομερή πράξη βανδαλισμού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη 

συνέχισης της παιδείας γύρω από το Ολοκαύτωμα και τους κινδύνους του μίσους 

και του ρατσισμού». 

 

ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τη βεβήλωση του Μνημείου καταδίκασαν με δηλώσεις και ανακοινώσεις Τύπου: ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο 
αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Αδ. Γεωργιάδης, ο αν. Τομεάρχης Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ν.Δ. Κώστας Καραγκούνης, η Διοικούσα Επιτροπή 
της Ν.Δ. Θεσσαλονίκης, ο εκπρόσωπος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Θεόδωρος 
Τοσουνίδης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η 
Πρεσβεία του Ισραήλ.  

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2019:2018-06-29-07-00-40&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2019:2018-06-29-07-00-40&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:2018-07-05-07-28-43&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:2018-07-05-07-28-43&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:2018-07-05-07-28-43&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2018:2018-06-29-06-33-44&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2018:2018-06-29-06-33-44&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον εντοπισμό των δραστών που 
βεβήλωσαν το Μνημείο Ολοκαυτώματος, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος Τσόγκας. 

Με έγγραφη εντολή προς την εισαγγελέα ποινικής δίωξης, Δήμητρα Τσιαρδακλή, ο 
διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητεί από τη Διεύθυνση Ασφαλείας να 
διεξάγει επείγουσα έρευνα για να διαπιστωθούν αυτεπάγγελτα διωκόμενες πράξεις, 
όπως βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διακεκριμένη 
φθορά, διατάραξη κοινής ειρήνης κ.ά. 

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, οι παραπάνω πράξεις είναι σε 
συνδυασμό με το νόμο για τη ρατσιστική βία, ενώ προς την κατεύθυνση του 
εντοπισμού των δραστών ζητείται να αξιοποιηθεί κάθε νομίμως διαθέσιμο 
τεχνολογικό μέσο (όπως βίντεο και φωτογραφίες). 

Να σημειωθεί ότι άγνωστοι πέταξαν, χθες το βράδυ, μπογιές στο Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος, το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας.  

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας ανέφεραν ότι η ενέργεια αυτή φέρεται να 
αποδίδεται σε άτομα που αποκόπηκαν από την πορεία, που έγινε σε κεντρικούς 
δρόμους της Θεσσαλονίκης στη συνέχεια του συλλαλητηρίου για το ονοματολογικό των 
Σκοπίων. 

 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ 

Μ' ένα λουλούδι στο χέρι πολίτες και φορείς της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν το 
απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2018 μπροστά από το μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην 
Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, σε μια συμβολική διαμαρτυρία. Η 
κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό του 
μνημείου και σε μία προσπάθεια άνθρωποι, κάθε ηλικίας, να δείξουν ότι «δεν 
σιωπούν και δεν μένουν ουδέτεροι απέναντι στη βαρβαρότητα». 

To «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα, αντιδήμαρχοι 
και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Ρία Καλφακάκου, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 
Θεσσαλονίκη, Βάλτερ Στέχελ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Στέλιος Παππάς και 
εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής Κοινότητας. O Γερμανός πρόξενος καταδίκασε το 
περαστικό, ενώ ο δήμαρχος κ. Μπουτάρης σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως 
τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από μια κοινωνία που θέλει να 
είναι ευπρεπής» και εξέφρασε τη λύπη του για τον πρόσφατο βανδαλισμό του 
μνημείου. 

Με αυτήν τη συμβολική κινητοποίηση και τα λουλούδια που τοποθέτησαν, οι 
πολίτες και φορείς της πόλης θέλησαν να προστατέψουν το μνημείο του 
Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που χάθηκαν κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Πηγή: Καθημερινή, 4.7.2018  

***  

https://www.lykavitos.gr/thessaloniki-paremvasi-eisaggelea-gi/
https://www.lykavitos.gr/tag/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82/
https://www.lykavitos.gr/tag/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2023:2018-07-05-07-33-42&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2023:2018-07-05-07-33-42&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:2018-06-28-11-24-44&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:2018-06-28-11-24-44&catid=12:2009&Itemid=41
http://www.kathimerini.gr/973180/gallery/epikairothta/ellada/loyloydia-sto-mnhmeio-olokaytwmatos-se-mia-symvolikh-diamartyria-fwtografies


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ OSCE / ODIHR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Στις 2.7.2018 έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση συναρμόδιων 
παραγόντων με θέμα την αντιμετώπιση των αντισημιτικών εγκλημάτων 
μίσους και των αναγκών ασφαλείας των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Τα Λόγια σε 
Έργα» (Words into Action) με ενέργειες του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ - OSCE), με τη συνεργασία του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος. 

Το πρόγραμμα Words into Action, που χρηματοδοτείται από τη Γερμανική 
Κυβέρνηση, στόχο έχει να συνδράμει τις Κυβερνήσεις στον χειρισμό αντισημιτικών 
φαινομένων και των αναγκών ασφάλειας των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Στο πρώτο 
στάδιο -και αφού μελετήθηκαν από τον OSCE / ODIHR οι περιπτώσεις 
αντισημιτικών εγκλημάτων που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη- 
καταρτίστηκε και κυκλοφόρησε το εγχειρίδιο «Understanding anti-Semitic Hate 
Crimes and Addressing the Security Needs of Jewish Communities– A 
Practical Guide» 

Ο Πρακτικός Οδηγός, που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2017 σε ειδική τελετή στο 
Γερμανικό Κοινοβούλιο, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Η ελληνική έκδοση, 
με τίτλο «Η κατανόηση των αντισημιτικών εγκλημάτων μίσους και η 
αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλείας των εβραϊκών κοινοτήτων: 
Πρακτικός Οδηγός», κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο μήνα και διατίθεται 
ελεύθερα στο διαδίκτυο μέσω των ιστοσελίδων του OSCE/ODIHR και του ΚΙΣΕ. 

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος περιελάμβανε τη συνεργασία σε τοπικό 
επίπεδο και την εξέταση της κατάστασης του αντισημιτισμού στην κάθε χώρα 
ξεχωριστά. Έτσι, το «Από τα λόγια στα έργα» εξελίχθηκε στο «από το γενικό στο 
ειδικό», με την εκπόνηση Πρακτικών Οδηγών εξατομικευμένων στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτόν οι εκπρόσωποι του OSCE/ ODIHR 
έχουν επισκεφθεί διάφορες χώρες όπως και την Ελλάδα. 

Αυτόν το στόχο είχε και η συνάντηση συναρμόδιων παραγόντων, της περασμένης 
Δευτέρας 2.7.2018, στην Αθήνα, να δημιουργηθεί δηλαδή ένας Πρακτικός Οδηγός 
ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, ένα εργαλείο που θα βοηθά στην 
αντιμετώπιση του αντισημιτικών φαινομένων στη χώρα μας. 

Κατά τις εργασίες της συνάντησης έγινε προσέγγιση του θέματος από όλες τις 
πλευρές. Εξετάστηκε, δηλαδή, το πώς βιώνονται και ποιος είναι ο αντίκτυπος των 
αντισημιτικών περιστατικών στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα, το πώς αντιδρά και 
ενεργεί η Πολιτεία και οι θεσμικοί παράγοντες, το πως ενεργοποιείται η νομική 
διαδικασία και πώς ενεργούν οι αρχές επιβολής του νόμου. 

Τα θέματα εισηγήθηκαν αντίστοιχα o A΄ αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν 
Αλμπάλας, ο Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής, η πρέσβης 
κα Φωτεινή Τομαή – Κωνσταντοπούλου ειδική απεσταλμένη του Υπουργείου 
Εξωτερικών για θέματα Ολοκαυτώματος και προϊσταμένη του Διπλωματικού και 
Ιστορικού Αρχείου του Υπ.Εξ., ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, οι εκπρόσωποι του OSCE/ODIHR κ.κ. 
IlanCohn και Mikolaj Wrzecionkowski, ο διευθυντής του Community Security Trust 
της Μεγάλης Βρετανίας κ. Mike Whine, η διευθύντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ Μπαττίνου, 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2024:-osce-odihr-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2024:-osce-odihr-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2024:-osce-odihr-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
http://www.osce.org/odihr/317166?download=true
http://www.osce.org/odihr/317166?download=true
http://www.osce.org/odihr/317166?download=true
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2018-06-21-06-05-35&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2018-06-21-06-05-35&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2018-06-21-06-05-35&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2018-06-21-06-05-35&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2018-06-21-06-05-35&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
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ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης κ.ά. Στη συνάντηση 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος, της Εβραϊκής 
Νεολαίας Ελλάδος και της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει ο υπό επεξεργασία Πρακτικός Οδηγός για 
την Ελλάδα. 

Στα πλαίσια της συνάντησης συνυπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του 
ODIHR, του Υπουργείου Παιδείας και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, με στόχο 
την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσω της παιδείας και συγκεκριμένα μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένων για τα σώματα 
ασφάλειας που θα εκπονήσει το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εισήγησή της η κα 
Ζανέτ Μπαττίνου τα σεμινάρια αυτά, τα οποία προβλέπεται να ξεκινήσουν το 
φθινόπωρο του 2019, θα συμβάλλουν «στην προαγωγή των ιδεωδών του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, της κοινωνικής ευθύνης, εγρήγορσης και δικαιοσύνης 
και θα εμπνεύσουν ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες και αστυνομικούς». 

*** 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΝΑΪΣ 

Με τη συμμετοχή για πρώτη φορά Εβραίων, Ορθοδόξων και Καθολικών χριστιανών 

έγινε στα Χανιά, την Κυριακή, 17.6.2018, η εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του 

“Ταναΐς”. Επιμνημόσυνες δεήσεις εψάλησαν μπροστά στο μνημείο, στο Κουμ Καπί, 

προκειμένου να τιμηθούν οι 300 Εβραίοι της Κρήτης, οι 112 Ιταλοί αιχμάλωτοι και 

οι 71 Κρήτες αντιστασιακοί που βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το πλοίο στο οποίο 

τους είχαν επιβιβάσει οι ναζί με προορισμό τα στρατόπεδα εξόντωσης της 

Γερμανίας βυθίστηκε στο Κρητικό πέλαγος. Στον χαιρετισμό του ο γ.γ. του 

Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, τόνισε ότι «είναι 

μια μέρα μνήμης των θυμάτων του “Ταναΐς” όλων εκείνων των Εβραίων της Κρήτης, 

των Ιταλών αιχμαλώτων, των Ελλήνων αντιστασιακών που το βράδυ της 21ης 

Μαρτίου 1944 τους μάζεψαν οι Γερμανοί με τελικό προορισμό τα στρατόπεδα 

θανάτου μαζί με άλλους 6 εκατομμύρια εβραίους της Ευρώπης, χιλιάδες 

τσιγγάνους, ομοφυλόφιλους και «διαφορετικούς» ανθρώπους. Είναι και μια μέρα 

που απευθύνουμε οι πολίτες της πόλης, η Κρήτη όλη, ένα μήνυμα. “Ποτέ Ξανά!” Σε 

ποιούς; Σε εκείνους που νοσταλγούν την πιο σκοτεινή περίοδο της ανθρώπινης 

ιστορίας». Παράλληλα επισήμανε πως με τον διάλογο και τον αλληλοσεβασμό 

ξεπερνιούνται όλες οι διαφορές. 

 

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΤΑΝΑΪΣ» ΣΤΑ 
ΧΑΝΙΑ 

Την ανάγκη εξωραϊσμού του μνημείου του “Ταναΐς” επισήμανε στο δήμαρχο Χανίων 
Τάσο Βάμβουκα ο γ.γ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας κ. 
Βίκτωρας Ισ. Ελιέζερ στο περιθώριο των εκδηλώσεων.  

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά το μνημείο ανήκει στην πόλη των Χανίων και «η πόλη 
έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και την εμφάνισή του γιατί αποτελεί τόπο μνήμης, 
προσευχής και τόπο που αποτείνουν σεβασμό χιλιάδες επισκέπτες της πόλης. Για 
το λόγο αυτό, κάθε βελτιωτικό μέτρο που θα μπορούσε να αναδείξει ακόμα 
περισσότερο το μνημείο, αναδεικνύει στην ουσία την πολιτιστική κληρονομιά, την 
εβραϊκή παρουσία, τη συμβολή της αντίστασης, τον αγώνα κατά του ναζισμού. 
Αυτό το μνημείο λοιπόν πρέπει να φωτιστεί».  

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2009:2018-06-21-05-16-57&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2018-06-20-08-54-23&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:2018-06-20-08-54-23&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Στο αίτημα του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου ο κ. Βάμβουκας δήλωσε 
θετικός. 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.haniotika-nea.gr 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Η Συναγωγή Χανίων Έτς Χαγίμ, μαζί με το μικβέ (τελετουργικό λουτρό), 
ανακαινίσθηκαν και εξακολουθούν να είναι το σημείο αναφοράς της Εβραϊκής 
κληρονομιάς της Κρήτης.  

    

 

*** 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ GLOBAL FORUM της AJC ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Τιμητική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – Ομιλία του προέδρου της Ν.Δ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη 

Φέτος, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της πριν από 110 χρόνια, η διεθνής ετήσια 
συνάντηση της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), το Global Forum, δεν 
έγινε στις ΗΠΑ αλλά στην Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας παράλληλα τα 70ά γενέθλια 
του Κράτους του Ισραήλ. Από 10 έως 13 Ιουνίου 2018, 2.400 συμμετέχοντες από 
57 χώρες, μεταξύ των οποίων 400 φοιτητές, διεθνείς προσωπικότητες, 
εκπρόσωποι εβραϊκών κοινοτήτων από τις ΗΠΑ και απ΄ όλον τον κόσμο 
παρακολούθησαν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εισηγήσεων. Εκ 
μέρους του ΚΙΣΕ στο Φόρουμ παρέστη, ύστερα από πρόσκληση, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος Βενιαμίν Αλμπάλας.  

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μεταξύ των 
επισήμων εισηγητών του Φόρουμ, καθώς η AJC, στην 70η επέτειο του Ισραήλ, 
επέλεξε να θυμίσει και να τιμήσει την καθοριστική συμβολή του πατέρα 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στις σχέσεις Ελλάδος – Ισραήλ,  όταν ήταν 
πρωθυπουργός το 1990. 

Στην ομιλία του ο Κυρ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο έργο του πατέρα του, αλλά 
και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών, και ολοκλήρωσε με τα 
λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: "Οι δύο μας λαοί έχουν το προνόμιο και την 
ευθύνη να είναι οι συνεχιστές δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών του κόσμου. 
Ενώ ισχυρές αυτοκρατορίες και πολυπληθή έθνη στην περιοχή μας κατέρρευσαν 
και εξαφανίστηκαν από την ιστορία, οι δύο λαοί μας κατόρθωσαν να επιβιώσουν 
επειδή η ύπαρξή τους βασιζόταν σε κοινές αρχές και ιδεώδη: την ανύψωση του 
ανθρώπου ως απόλυτης αξίας, την εγκαθίδρυση και υπεράσπιση της δημοκρατίας 
καθώς και τον συνεχή αγώνα για την ελευθερία”. Εκ μέρους της οικογένειάς μου, 
σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη τιμή».  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η συνοδεία του, στο πλαίσιο της 12ωρης επίσκεψης 
στο Ισραήλ, είχε και ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν 
Νετανιάχου. Επίσης, είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρόεδρο της AJC Τζον 

http://www.haniotika-nea.gr/o-fotismos-tou-mnimiou/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2007:2018-06-20-08-24-12&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2005:-global-forum-ajc-&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://nd.gr/nea/omilia-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-sto-global-forum-sto-israil
https://nd.gr/nea/omilia-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-sto-global-forum-sto-israil
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Σαπίρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέϊβιντ Χάρις, τον εκτελεστικό συμβούλιο της 
AJC και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του ΚΙΣΕ Β. Αλμπάλα. 

Μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων που μίλησαν στο φετινό Global Forum ήταν 
και ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς, ο Ισραηλινός 
πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο 
Μπόρισοφ, η αντιπρόεδρος της Βουλής της Γεωργίας Ταμάρ Τσουγκοσβίλι, 
υπουργοί του Ισραήλ, η τέως Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Τσίπι Λίβνι, 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών κ.ά., ενώ μαγνητοσκοπημένους χαιρετισμούς 
απηύθυναν οι Πρόεδροι της Αργεντινής και της Κολομβίας. 

Αντιπροσωπεία της AJC συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ρεουβέν 
Ρίβλιν, σε ειδική τελετή που έγινε στην προεδρική κατοικία πριν από την έναρξη 
των εργασιών του Φόρουμ. 

Οι εργασίες του Φόρουμ εξέτασαν καίρια θέματα όπως την προερχόμενη από το 
Ιράν πυρηνική απειλή, τα ζητήματα κάλυψης Τύπου θεμάτων της πολιτικής του 
Ισραήλ, τις σχέσεις Ισραήλ με την Διασπορά, τον αντισημιτισμό και την νέα 
έκφρασή του μέσω της επίκλησης του αντισιωνισμού, τις προοπτικές ειρήνευσης 
στη Μέση Ανατολή κ.ά. 

Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των αρετών της ισραηλινής κοινωνίας, με 
τη βοήθεια του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω συγκεκριμένων 
επιτευγμάτων και παρουσιάσεων κοινωνικών ομάδων με έντονη κατεύθυνση να 
συγκλίνουν οι παροχές προς όλους τους πολίτες του Ισραήλ (Εβραίους, 
Μουσουλμάνους, Χριστιανούς κ.ά.) στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού κ.ά., ώστε να αρθούν -στο μέτρο του δυνατού- οι κοινωνικές ανισότητες. 

*** 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΕΑΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ της AJC «ACCESS» & HALC στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

Στις αρχές Ιουνίου 2018 αντιπροσωπεία του τμήματος νεαρών ηγετικών στελεχών 

της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής  (AJC “ACCESS”) μαζί με νεαρούς ηγέτες 

της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας των ΗΠΑ HALC– Hellenic-American 

Leadership Council, στο πλαίσιο κοινής περιοδείας τους στην Κύπρο και το Ισραήλ, 

επισκέφθηκαν την Αθήνα και συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Ελληνικού 

Εβραϊσμού και με πολιτικούς φορείς. Η περιοδεία των μελών της αντιπροσωπείας 

ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή τους στο Ισραήλ, όπου συμμετείχαν στην Ετήσια 

Συνάντηση της AJC που φέτος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 

Ιερουσαλήμ.  

Στο πλαίσιο των επαφών τους με πολιτικούς φορείς συναντήθηκαν με τον υπουργό 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά, τον 

Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, τον πρόεδρο της ΝΔ κ. Κυριάκο 

Μητσοτάκη και με τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της ΝΔ, βουλευτή κ. Βασίλη 

Κικίλια. 

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης την Ιερή Συναγωγή Αθηνών, όπου 

υποδέχθηκαν τα μέλη της ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ, ο 

Ραβίνος Αθηνών Γκάμπριελ Νεγρίν, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Αθηνών Μίνος Μωυσής, καθώς και μέλη της Εβραϊκής Νεολαίας Ελλάδος.  

https://www.ajc.org/news/austrian-chancellor-kurz-delivers-powerful-message-of-responsibility-at-ajc-global-forum
https://www.ajc.org/news/president-rivlin-addresses-ajc-board-of-governors
https://www.ajc.org/news/president-rivlin-addresses-ajc-board-of-governors
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:2018-06-13-10-28-33&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:2018-06-13-10-28-33&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την 

καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του νεοναζισμού σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση του τομέα της παιδείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις δράσεις 

του ελληνικού εβραϊσμού για τη διατήρηση της εβραϊκής θρησκείας και παράδοσης, 

τις διμερείς και τριμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών της περιοχής, 

καθώς και ποικίλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 

*** 

 

ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΤΕ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΘΡΟ 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ «Κ» 

Το βιβλίο του Λεόν Σαλτιέλ «Μη με ξεχάσετε. Τρεις Εβραίες μητέρες γράφουν 
στους γιους τους από το γκέτο της Θεσσαλονίκης» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
2018) παρουσιάστηκε στην Αθήνα, στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, στις 5.6.2018, σε εκδήλωση την οποία συντόνισε ο 
δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος. Για το βιβλίο μίλησαν η Διευθύντρια του 
ΕΜΕ Ζανέτ Μπαττίνου, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, Πρόεδρος του 
Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, η Άννα 
Φραγκουδάκη, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ευστάθιος 
Λιανός-Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής 
Διπλωματίας του Υπουργείο Εξωτερικών και ο συγγραφέας Λεόν Σαλτιέλ. 
Βιβλιοπαρουσίαση του Σταύρου Ζουμπουλάκη, βασισμένη στην ομιλία του, 
δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή (1.7.2018) με τίτλο: «Σαρίνα Σαλτιέλ, Ματίλντα 
Μπαρούχ, Νεάμα Καζές», και αναδημοσιεύεται παρακάτω: 

Καθημερινή, Ένθετο ΤΕΧΝΕΣ, 1.7.2018: Το βιβλίο «Μη με ξεχάσετε», σε 
επιμέλεια του Λεόν Σαλτιέλ (Αλεξάνδρεια, 2018), αποτελεί την πρώτη έκδοση στα 
ελληνικά ενός σώματος επιστολών από τα χρόνια του Ολοκαυτώματος. Τρεις 
Εβραίες μανάδες της Θεσσαλονίκης, η Σαρίνα Σαλτιέλ, η Ματίλντα Μπαρούχ και η 
Νεάμα Καζές, γράφουν, στα γαλλικά, στους γιους τους που ζουν στην Αθήνα, 
μεταξύ Μαΐου 1942 και Απριλίου 1943. Σύνολο 51 επιστολές, γραμμένες, σχεδόν 
όλες, από αυτές τις τρεις γυναίκες. Οι επιστολές αυτού του είδους αποτελούν 
μοναδικά πολύτιμες μαρτυρίες, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γράφτηκαν ως 
μαρτυρίες, δεν γράφτηκαν για να μείνουν στην ιστορία. 

Η μεγαλύτερη ενότητα επιστολών είναι της Σαρίνας Σαλτιέλ προς τον γιο της Μωρίς. 
Οποιος δεν ξέρει ποια ήταν η μοίρα της Σαρίνας Σαλτιέλ, κατά τον πόλεμο, και 
διαβάσει τις επιστολές αυτές, μέχρι να φτάσει στις τρεις τελευταίες, δεν αποκομίζει 
μια εντύπωση δυστυχίας ή επικείμενης τραγωδίας. Η ζωή συνεχίζεται, όλο και πιο 
δύσκολα, αλλά συνεχίζεται. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί σήμερα να τις διαβάσει 
αθώα και ανήξερα, γιατί όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια. Πώς να γελάσεις, ας πούμε, 
όταν διαβάζεις στην πρώτη επιστολή της ότι «Χθες πήγα σε ένα μέντιουμ για να 
μάθω ποιος μου έκλεψε τα τυριά» (σ. 96) ή πώς να θυμώσεις, όταν βλέπεις τη 
συνεχή προσπάθειά της να κερδίσει τη συμμαχία του γιου της εναντίον του πατέρα; 
Ολα τα γράμματα, ανεξαιρέτως όλα, ακόμη και τα ευθυμότερα –περισσότερο ίσως 
αυτά– αφήνουν μια γεύση στάχτης στο στόμα. Με το ίδιο συναίσθημα διαβάζουμε 
και τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ματίλντας Μπαρούχ («Είμαστε όλοι 
καλά», σ. 202) και της Νεάμα Καζές («είμαστε πολύ καλά», σ. 237). 

Η ζωή της οικογένειας του εύπορου εμπόρου Ισαάκ Σαλτιέλ συνοψιζόταν σε δύο 
πράγματα: δουλειά και διασκέδαση. Η οικογένεια δεν θρησκεύει καθόλου, 
γιορτάζουν μόνο τις μεγάλες εβραϊκές γιορτές. Η μητέρα τραγουδάει ωραία και 
λατρεύει το θέατρο, τη μουσική και τις δεξιώσεις. Η διασκέδαση τώρα είναι 
περισσότερο οικογενειακή (σ. 169). «Την Τετάρτη ήμασταν καλεσμένοι στου 
Σαλβατόρ Βαρσάνο. [...] Τραγουδήσαμε και χορέψαμε και γελάσαμε μέχρι 
δακρύων, όπως πριν από τον πόλεμο. Ο χώρος ήταν πολύ μεγάλος και ήμασταν 
άνετα» (σ. 175). Το γράμμα αυτό γράφεται στις 8 Φεβρουαρίου 1943. Δύο μέρες 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:2018-07-02-08-40-55&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:2018-07-02-08-40-55&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/files/MH_ME_XESASETE_LEON_SALTIEL.pdf
https://kis.gr/files/MH_ME_XESASETE_LEON_SALTIEL.pdf
http://www.kathimerini.gr/972316/article/politismos/vivlio/sarina-saltiel-matilnta-mparoyx-neama-kazes
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νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου 1943, ο Ντίτερ Βισλιτσένι και ο Αλόις Μπρούνερ 
έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμάσουν τη μεταφορά των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης στο Αουσβιτς. Σημείο τομής. Ο τόνος στα επόμενα γράμματα 
αλλάζει απότομα. Το ίδιο παρατηρούμε και στα γράμματα της Νεάμα Καζές – τα 
γράμματα της Ματίλντας Μπαρούχ ξεκινάνε ουσιαστικά από αυτό το σημείο τομής. 
Τα τρία τελευταία γράμματα της Σαρίνας Σαλτιέλ είναι συνταρακτικά. Θα 
αποτολμήσω λίγα σχόλια στο προτελευταίο. 

1. «Η πρώτη αμαξοστοιχία έφυγε ήδη. [...] Η δεύτερη θα φύγει σήμερα. [...] Αυτό 
λοιπόν μας περιμένει σήμερα ή αύριο» (σ. 183). Η ασήκωτη βεβαιότητα του τέλους, 
όχι απλώς ένα προαίσθημα κινδύνου ή απειλής. 

2. Αυτό το τέλος θεωρείται πως είναι ο εκτοπισμός, η ταλαιπωρία μιας νέας εξορίας. 
«Τώρα το χειρότερο είναι ο εκτοπισμός» (σ.182). Κανείς Εβραίος της 
Θεσσαλονίκης δεν ήξερε τι πράγματι τους περίμενε. 

3. Η βεβαιότητα του τέλους οδηγεί στη διαυγή ερμηνεία όσων έχουν προηγηθεί και 
στην αυτοκριτική για την αγνόηση όλων των προειδοποιητικών σημαδιών της 
συμφοράς. «Μας απαγόρευσαν αρχικά να μείνουμε έξω μετά τις 5 η ώρα, έπειτα 
απαγόρευσαν την έξοδο από το γκέτο, κλείσιμο των μαγαζιών, καταγραφή όλων 
των αγαθών, ακόμη και του σκύλου και της κότας. Αυτό το δηλητήριο το καταπίναμε 
λίγο λίγο και παρ’ όλα αυτά υποτασσόμασταν σιωπηλά σαν υποζύγια» (σ. 182). 
Ποιο είναι αυτό το δηλητήριο, αυτό το υπνωτικό; Είναι η ίδια η καθημερινότητα, η 
δύναμη της καθημερινότητας, ο αγώνας να τα βγάλει πέρα η οικογένεια στην 
καθημερινή ζωή. 

4. Στο ερώτημα που και μέχρι σήμερα αποφεύγουμε, η Σαρίνα Σαλτιέλ δεν μασάει 
τα λόγια της: Οι χριστιανοί φίλοι της οικογένειας συμπαραστέκονται και στηρίζουν, 
άλλοι όμως «όπως τα αρπαχτικά πουλιά έρχονται να καταβροχθίσουν με μάτια 
λαίμαργα, οτιδήποτε αφήσουμε και δεν μπορούσε να τους ανήκει. Παριστάνουν 
τους μελιστάλαχτους φίλους, όμως θα ήθελαν με νύχια αρπακτικών να αρπάξουν 
τα ματωμένα κατάλοιπα της πληγωμένης καρδιάς μας και των εγκαταλειμμένων 
αγαθών μας» (σ. 188-189). 

5. Η μάνα φαίνεται να μην έχει θρησκευτική παιδεία ούτε και κάποια 
θρησκευτικότητα. Η συχνή επίκληση στον Θεό αποτελεί απλώς έκφραση της 
απόγνωσής της. Οταν όλα γύρω είναι μαύρα, αποζητάει ως έσχατο στήριγμα τον 
Θεό. Από μια άποψη καλύτερα που δεν έχει θρησκευτική αγωγή και έτσι δεν 
καταφεύγει σε τυποποιημένες εκφράσεις ευλάβειας, που πολλές φορές 
συγκαλύπτουν και κρύβουν τα πραγματικά συναισθήματα της ψυχής. Στο γράμμα 
της αυτό η Σαρίνα αποκαλύπτει, με ειλικρίνεια και απλότητα, την ψυχή στην 
κατάσταση της απόγνωσης, που απευθύνεται στον Θεό και του ζητάει θαύμα, του 
θέτει διορία («μέχρι αύριο», σ. 189), και θεωρεί ότι δεν μπορεί παρά να το κάνει, 
αφού «είναι τόσες ψυχές που τον ικετεύουν» (σ. 188). Από ό,τι φαίνεται σε τούτα 
τα γράμματα, τη μεγαλύτερη θρησκευτική θέρμη την έχει η Νεάμα Καζές, γι’ αυτό 
τολμάει και γράφει: «Ο Θεός κωφεύει στις προσευχές μου, αλλά εγώ ακόμη 
προσεύχομαι» (σ. 278). 

6. Μαζί με τη βεβαιότητα του τέλους εκφράζεται ακόμη εντονότερα η ελπίδα ότι θα 
ξαναδεί τον γιο της. Το ίδιο ακριβώς και στα γράμματα των άλλων δύο μανάδων. 
Ελπίδα που εναλλάσσεται διαρκώς με τον φόβο. Η ελπίδα δεν έχει καμιά σχέση με 
την αισιοδοξία, ελπίδα είναι προσδοκία του αδύνατου, η πίστη ότι το αδύνατο είναι 
δυνατό, γι’ αυτό και δεν αποκλείει από το λεξιλόγιό της το θαύμα. 

Το γράμμα αυτό γράφτηκε στις 17 Μαρτίου 1943. Στις 23 Μαρτίου 1943, η Σαρίνα 
και ο Ισαάκ Σαλτιέλ μπαίνουν στο τρένο για το Αουσβιτς, μαζί με άλλους 2.800 
Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Στα μέσα Απριλίου 1943 ήρθε η σειρά και των άλλων 
δύο. Δεν γύρισε καμιά. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ IHRA 

Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2018 έγινε στη Ρώμη, η Ολομέλεια του 

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) στην οποία συμμετείχαν 

πάνω από 30 κράτη μέλη, χώρες υποψήφιες για ένταξη ή παρατηρητές, διεθνείς 

οργανισμοί, εκπρόσωποι μουσείων, ερευνητές, αρχειονόμοι, εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών, κ.ά. Το 2018 είναι το έτος της Ιταλικής 

προεδρίας. Την προεδρεία τον περασμένο χρόνο την είχε η Ελβετία, ενώ το 2019 

θα την αναλάβει το Λουξεμβούργο. 

Στη Συνάντηση το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της επίσημης ελληνικής 

αντιπροσωπείας στον IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ, ο οποίος συμμετείχε  στις εργασίες 

του Academic Working Group, της επιτροπής για τον αντισημιτισμό και την άρνηση 

του Ολοκαυτώματος (Committee on Antisemitism and Holocaust Denial), καθώς 

και του Cross-Cutting Workshop για την διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος. 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο Πολωνικός 

νόμος που περιορίζει την έρευνα πάνω στο Ολοκαύτωμα, ο νέος Ευρωπαϊκός 

νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εξαιρεί την 

έρευνα για το Ολοκαύτωμα ύστερα από παρέμβαση του IHRA, η πορεία χρήσης 

του ορισμού του αντισημιτισμού και η ανταλλαγή απόψεων για τη νέα στρατηγική 

του Οργανισμού. 

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον IHRA είναι ο Δρ. Ευστάθιος 

Λιανός – Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης ως 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η κα Αγγελική Ζιάκα, 

καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και η κα Βασιλική Κεραμίδα, επιστημονική συνεργάτης του Γενικού 

Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή, ο κ. Γιώργος Πολυδωράκης, 

Εμπειρογνώμων Σύμβουλος Α΄, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου 

του Υπουργείου Εξωτερικών, η διευθύντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ Μπαττίνου και ο Δρ. 

Πωλ Χάγουελ.  

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση 
Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But 
Lucratif) με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος», ενέκρινε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα  2 Ιουλίου 2018, στη διάρκεια της 
18ης τακτικής συνεδρίασης. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση του έργου, με αναφορές στη σημασία της υλοποίησής του, στις μελέτες 
βιωσιμότητας, καθώς και στα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 

Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, στην τοποθέτησή σου εστίασε στον ρόλο του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος για την πόλη αλλά και στη διεθνή απήχησή του: «Το 
Μουσείο θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του πολυπολιτισμικού 
παρελθόντος της πόλης και των εβραϊκών κοινοτήτων όλης της χώρας και στην 
αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, ως τουριστικού και εκπαιδευτικού προορισμού. 
Παράλληλα, η δημιουργία πάρκου μνήμης και του μητροπολιτικού πάρκου θα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1998:-ihra&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.holocaustremembrance.com/index.php/news-archive/plenary-meetings-rome
https://www.holocaustremembrance.com/index.php/news-archive/plenary-meetings-rome
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:2018-07-03-07-02-52&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2021:2018-07-03-07-02-52&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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αναβαθμίσει το ‘αδικημένο’ τμήμα της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η πόλη μας οφείλει 
να γνωρίζει την ιστορία της. 

»Με τη συνεργασία των πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
φορέων, ο χώρος θα λειτουργήσει ως βιωματικό κέντρο εκπαίδευσης, κυρίως νέων 
ανθρώπων, για τις αξίες της ανεκτικότητας, της συνύπαρξης με τη διαφορετικότητα, 
αλλά και τη διαχείριση συμπεριφορών βίας και ρατσισμού. Επιπλέον κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική η ανάδειξη του Μουσείου, ως κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας 
για τη μελέτη της σεφαραδίτικης κοινότητας, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
κέντρα παγκοσμίως, όπως επίσης η δυνατότητα που θα παρέχει για συλλογή και 
μελέτη των αρχείων της εβραϊκής κοινότητας που βρίσκονται διασκορπισμένα στον 
κόσμο, αλλά και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων που αφορούν 
στο Ολοκαύτωμα και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Ο Γιάννης Μπουτάρης παρέθεσε τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για την 
ανέγερση και τον εξοπλισμό του Μουσείου, που ανέρχεται περίπου στα 
23.000.000€, συμπεριλαμβανομένης της μουσειολογικής μελέτης και της 
εφαρμογής της και κατέληξε: «Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, ενώ έχουμε 
θετικές ενδείξεις από επαφές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για ιδιωτικές δωρεές 
και χορηγίες που θα καλύψουν το κόστος της λειτουργίας του». 

Τη μελέτη βιωσιμότητας του Μουσείου, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Deloitte, 
παρουσίασε η εκπρόσωπός της, Χριστίνα Αμοιραδάκη, σύμφωνα με την οποία η 
επισκεψιμότητά του αναμένεται να ξεπεράσει περίπου τα 116.000 άτομα σε βάθος 
πενταετίας, ενώ θα απασχοληθούν σε αυτό περί τους 33 εργαζόμενους. 

Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, 
χαρακτήρισε την ύπαρξη του Μουσείου ως ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη. «Το 
Μουσείο ανήκει στην πόλη, όχι μόνο γιατί οι Εβραίοι την αγάπησαν με την καρδιά 
τους, αλλά και για το θλιβερό γεγονός του Ολοκαυτώματος. Οι 50.000 νεκροί 
Εβραίοι τιμώνται σήμερα και οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς 
αυτή την κατεύθυνση. Η ίδρυσή του είναι σημαντική κυρίως για τη διδασκαλία των 
νέων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον ζητήματα κατάλυσης της 
δημοκρατίας, είναι μνημείο εναντίον του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. 
Εύχομαι στην ιστορία του κόσμου να μην ξανασυμβούν και αναπαραχθούν τέτοια 
φαινόμενα». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Αθανάσιος Σχίζας, αναφερόμενος στη φάση 
υλοποίησης του έργου διευκρίνισε: «Έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες 
σχετικά με την αρχαιολογία και τις γεωτεχνικές μελέτες, για τις οποίες σύντομα θα 
διενεργηθεί και διαγωνισμός και ελπίζουμε, εντός του 2019, να είμαστε έτοιμοι 
προκειμένου να προχωρήσουμε και στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου 
κατασκευής του Μουσείου». 

Πηγή: dailythess.gr, 2.7.2018 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σε διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη 
συμπρωτεύουσα, θα μπορεί να συμμετάσχει ο δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στην υπό σύσταση με 
έδρα το Βέλγιο, Διεθνή Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα AISBL (Association 

https://www.dailythess.gr/egkrithike-symmetochi-tou-dimou-thessalonikis-sto-mousio-olokaftomatos-ellados/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2003:2018-06-11-08-59-09&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2003:2018-06-11-08-59-09&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
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Internationale Sans But Lucratif), με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος 
Ελλάδος», και με κύριο σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανέγερση και λειτουργία στη 
Θεσσαλονίκη του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας. «Αποτελεί ένα πάγιο αίτημα 
των κατοίκων της πόλης», ανέφερε ο Πάνος Σκουρλέτης στη Βουλή. 

Η ίδια τροπολογία δίνει επίσης τη δυνατότητα στις σχολικές καθαρίστριες να 
υπογράφουν διετείς συμβάσεις έργου αντί για μονοετείς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 
Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειάζεται να ανανεώνουν κάθε χρόνο τη σύμβασή τους. 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ant1news.gr 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Λάρισα 

 
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας, οργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του 
Πνευματικού Κέντρου της Κοινότητας, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018. Τακτικοί αλλά και 
νέοι εθελοντές αιμοδότες – μέλη της Κοινότητας έδωσαν το παρών, 
ανταποκρινόμενοι στο ιερό χρέος που έχουν οι υγιείς άνθρωποι να βοηθούν με τον 
τρόπο αυτόν τον πάσχοντα συνάνθρωπο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο τους 
ευχαριστεί και τους εύχεται να έχουν πάντα υγεία και να συνεχίσουν την τόσο 
σημαντική προσφορά τους. 

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α :  ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ στη Λάρισα 
 
Το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή θρησκευτικής 
ενηλικίωσης του Σόλων Φρανσές, γιου της Βούλας και του Σίμων Φρανσές. 
Ανάμεσα σε αγαπημένους συγγενείς και φίλους του ο νεαρός «Μπαρ Μιτσβά» (γιος 
του Νόμου), διάβασε με άνεση απόσπασμα από την Τορά και δέχθηκε τα 
συγχαρητήρια και τις ευχές όλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας 
εύχεται στον Σόλων να έχει υγεία και πρόοδο και να τιμά τις παραδόσεις και τους 
νόμους που διδάχθηκε!  

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Β Ο Λ Ο Υ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ : Μπαρούχ Νταγιάν Αεμέτ 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018,  σε ηλικία 69 ετών, η Μύριαμ –Μάρια 

Οββαδία του Ίζο,  χήρα Ιακώβου Οββαδία. Η Κοινότητά μας εκφράζει τα θερμά 

της συλλυπητήρια προς την οικογένειά της. 

 

Η Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ ευχαριστεί θερμά: 

• Το Γηροκομείο Θεσσαλονίκης «Σαούλ Μοδιάνο» και ιδιαίτερα τον 

Πρόεδρο της κ. Σαμουήλ  Αμπαστάδο για την άμεση ανταπόκριση στην 

http://www.ant1news.gr/news/Politics/article/506382/tropologia-gia-idrysi-moyseioy-olokaytomatos-sti-thessaloniki


 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φιλοξενία  συνοδού της Μύριαμ Οββαδία τις ημέρες νοσηλείας της σε 

νοσοκομείο της Θεσσαλονίκη. 

 

• Την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών και την Ισραηλιτική Κοινότητα 

Λάρισας για την άμεση ανταπόκριση τους στην παροχή φιαλών αίματος. 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν 

ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

JACOB MAOR 

Στο Νομό Ιωαννίνων βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες  ο γνωστός Ισραηλινός 
δημοσιογράφος και blogger πάνω σε θέματα τουρισμού και αεροπλοΐας κ. Jacob 
Maor, προκειμένου να επικοινωνήσει μέσω των άρθρων του τη νέα αεροπορική 
γραμμή της TUS Airlines που συνδέει την Λάρνακα με τα Γιάννενα. 

Ο κ. Maor βρέθηκε στην περιοχή μας μετά από πρόσκληση και συνεργασία που 
υπήρξε μεταξύ του διευθυντή του γραφείου ΕΟΤ της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Ισραήλ κ.Καλπίδη και της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων. 

Η δεύτερη σε συνεργασία με τα μέλη της, τον υπεύθυνο Τουρισμού των  Β. 
Τζουμέρκων κ. Βαγγέλη Γιωτόπουλο και τους επαγγελματίες ξεναγούς, 
διαμόρφωσε το πρόγραμμά του κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει να 
επισκεφτεί και να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες τοποθεσίες τουριστικού 
και ταυτόχρονα ιστορικού ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο μέσα από αυτήν τη 
δημοσιογραφική  περιήγηση - αποτύπωση να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη 
προσέλκυση ξένων τουριστών στην περιοχή μας… 

Ο δημοσιογράφος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ισραηλίτικη κοινότητα της 
πόλης των Ιωαννίνων, τη Συναγωγή, το Εβραϊκό Νεκροταφείο και σε συνεργασία 
με την Γενική Γραμματέα αυτής  κα. Αλέγρα Μάτσα, γνώρισε από κοντά τα μέρη 
αυτά και ενημερώθηκε για την ιστορία και την  παρουσία του Εβραϊκού στοιχείου 
στην περιοχή.  

Επίσης επισκέφτηκε τα Ζαγοροχώρια,την Κόνιτσα και τα Τζουμέρκα. Η επίσκεψη 
του κ. Jacob Maor, ενός δημοσιογράφου με μεγάλες περγαμηνές στη χώρα του 
στον τομέα του τουρισμού, σηματοδοτεί το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 
ξένων για την περιοχή μας. Έρχεται δε ως επιστέγασμα των προσπαθειών χρόνων 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αναβάθμιση του αεροδρομίου 
Ιωαννίνων και αποτελεί μέρος της στοχευμένης στρατηγικής που ακολουθείται για 
την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος στο εξωτερικό. 

Πηγή: Epirus-tv-news.gr, 12.6.2018 
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ  

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Σε συνέχεια των εκλογών που έγιναν στην Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας, στις 4 
Ιουνίου 2018, αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, το οποίο 
συστάθηκε σε σώμα ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Σόλων Μάϊσης 
Αντιπρόεδρος: Σάββας Οβαδίας 
Γεν. Γραμματέας: Μαΐρ Μάισης 
Ταμίας: Χαΐμ Φριζής 
Μέλος: Εστερ Λουκά 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν  

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Στο πλαίσιο των εργασιών αναστήλωσης της Εβραϊκής Συναγωγής Τρικάλων ξεκίνησαν 

τα έργα ανάδειξης του ιστορικού κτιρίου με την κατεδάφιση τμημάτων που βρίσκονταν 

μπροστά από αυτό, ώστε να είναι καλύτερα ορατή απ΄ όσους διέρχονται από το 

συγκεκριμένο σημείο. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες αναστήλωσης του εσωτερικού τμήματος της 

Συναγωγής. Για την αναστήλωση της Συναγωγής, η Ι.Κ. Τρικάλων και το ΚΙΣΕ είχαν 

ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης από το 2017 στην οποία ανταποκρίθηκαν 

ομόθρησκοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο υποστηρίζεται και από τη 

Γερμανία, η οποία είναι βασικός χορηγός της αναστήλωσης.   

Τα ΜΜΕ των ΤΡΙΚΑΛΩΝ αναφέρουν… 

- Σε εξωραϊσμό των ιστορικών κτιρίων της προχωρά η Εβραϊκή Κοινότητα 

των Τρικάλων:  Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr  κατεδαφίστηκε το σύνολο 

σχεδόν των καταστημάτων το οποίο περιέβαλε τη Συναγωγή επί της οδού 

Αθανασίου Διάκου, στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Με τις εργασίες που έχουν 

προγραμματιστεί θα αναδειχθεί δε περισσότερο η Συναγωγή, ένα από τα 

παλαιότερα κτίρια της πόλης. Ήδη δε εδώ και καιρό εκτελούνται εργασίες και σε 

κτίριο της Κοινότητας επί της οδού Σωκράτους. 

- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
trikalacity.gr, 23 Ιουνίου 2018:  Σε τακτικό επισκέπτη των Τρικάλων εξελίσσεται 
ο πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους 
μήνες ο κ. Βάλτερ Στέχελ  βρίσκεται στα Τρίκαλα, μετέχοντας σε εκδηλώσεις και 
δράσεις του Δήμου Τρικκαίων με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και τους 
Εθελοντές Τρικάλων. Ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη ξεναγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο ρολόι του 
Κάστρου, στα στενά του Βαρουσίου και επισκέφθηκε την υπό ανοικοδόμηση 
Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Τρικάλων. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Λάππα και τον διευθυντή της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κ. Λαζαρίδη., ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2014:2018-06-27-10-18-23&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2014:2018-06-27-10-18-23&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
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κοινότητας κ. Ιάκωβο Βενουζίου και μέλη της, τα έργα που ξεκίνησαν στη 
συναγωγή, υποσχόμενος να βοηθήσει στο έργο αυτό. Επίσης, ενημερώθηκε για τη 
δρομολόγηση προσεχών εκδηλώσεων και δράσεων, με ενδεχόμενο να παραστεί 
σε κάποιες εξ αυτών.   Σημειώνεται ο κ. Σέχτελ περιηγήθηκε και στην παλιά εβραϊκή 
γειτονιά των Τρικάλων, επισκεπτόμενος και τα γραφεία της Κοινότητας. 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
 
Η Marcia Ikonomopoulos, διευθύντρια του μουσείου Kehila  Kedosha Janina, μαζί 
με την οικογένεια Matza από το Portland επισκέφθηκαν την Συναγωγή της Ρόδου 
Kahal  Kadosh, το Εβραϊκό Μουσείο Ρόδου και το Εβραϊκό Νεκροταφείο. 
Ξεναγήθηκαν από τον κ. Isaac Habib στην Εβραϊκή Συνοικία και συνάντησαν τον 
επιζώντα με τον κ. Σάμι Μοντιάνο. Σκοπός του ταξιδιού τους ήταν να γνωρίσει η 
νέα γενιά της οικογένειας τις ροδίτικες ρίζες της. 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Μετά την παρουσίαση της περιοδικής  έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου της 
Ελλάδος  με τίτλο  «Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής», τον Οκτώβρη 
του 2017, στο κατάλυμα της Γαλλίας, Μεσαιωνική Πόλη, Ρόδος, προκηρύχθηκε 
διαγωνισμός συγγραφής διηγήματος. Παιδιά από διάφορα σχολεία της 
Δωδεκανήσου πήραν μέρος. Οι νικητές του διαγωνισμού είναι οι: 1. ΠΟΛΟΥ 
Κωνσταντίνα  - Γυμνάσιο ΛΤ Αστυπάλαιας, 2. ΓΚΟΓΚΟΥ Κλειώ  - 5ο Γυμνάσιο 
Ρόδου και 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλεξάνδρα Νεκταρία – 4ο Γυμνάσιο Ρόδου. 
Το διήγημα της νικήτριας του διαγωνισμού αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός που 
αφηγήθηκε η γιαγιά Ελένη πρώην κάτοικος της Σύρνας. 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής  του Μουσικού σχολείου της Ρόδου και 
του Μουσικού Σχολείου Landsberg/Lech της Βαυαρίας, η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Ρόδου σε συνεργασία με  το Οικουμενικό Κέντρο της Ρόδου, πραγματοποίησε 
μουσική εκδήλωση στον χώρο της Συναγωγής και του Μουσείου την Κυριακή 3 
Ιουνίου 2018. 
Η ορχήστρα νέων του Landsberg  ερμήνευσε το  «Kol Nidre», σε σύνθεση του Max 
Bruch, καθώς και άλλα γνωστά εβραϊκά τραγούδια. 
Γερμανίδα εθελόντρια στο ίδρυμα «Άγιος Ανδρέας»  μίλησε για την διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος στα σχολεία της Γερμανίας.  Οι συμμετέχοντες  ξεναγήθηκαν  στον 
χώρο της Συναγωγής και του Μουσείου. 
 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρόδου, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας 
θρησκευτικών Ιωάννας Κλιάρη, ετοίμασαν ένα ντοκιμαντέρ όπου καταγράφονται 
πληροφορίες για τις διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες που συμβιώνουν στο νησί 
μας, μεταξύ αυτών και της Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο: 

https://www.facebook.com/pages/Kehila-Kedosha-Janina/142560952422018?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000749197303
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

«Ρόδος, η μικρή Ιερουσαλήμ» που περιέχει στιγμιότυπα από την Συναγωγή και το 
Μουσείο, είναι διαθέσιμο στο You Tube στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=CqzYhH3jOKE 

 

 

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 
 
Την Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, στην Συναγωγή Kahal Shalom, η οικογένεια του 
Deon Alhadeff γιόρτασε το bar mitzvah του γιού τους Ben. Η οικογένεια διάλεξε τη 
Συναγωγή μας  για να τιμήσει την καταγωγή της από το νησί της Ρόδου. Συγγενείς 
τους  από διαφορετικά μέρη του κόσμου τίμησαν με την παρουσία τους το 
χαρμόσυνο γεγονός.  

 

 

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

- Η ιστορικός και συγγραφέας Ρίκα Μπενβενίστε  τιμήθηκε με το Βραβείο Νίκου 

Θέμελη για το βιβλίο της «Λούνα» (εκδ. Πόλις) στη διάρκεια της τελετής απονομής 
των Λογοτεχνικών Βραβείων του Αναγνώστη, που έγινε στις 12.6.2018, στην 
Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς. 

- Το Ποίημα του Ιωσήφ Βεντούρα “PORTRAIT DE DAME EN DIANE” 

(μεταφρασμένο στα Γαλλικά από την Ελένη Καρρά) περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

της έκθεσης «Ζωγραφική και Ποίηση» του  Μουσείου Τεχνών Paul Valery, της 

παραθαλάσσιας γαλλικής πόλης Σετ. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 29 Ιουνίου και 

θα λειτουργήσει έως τις 4.11.2018. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ του Δελτίου ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018. 

 

Στείλτε μας τις ειδήσεις της Κοινότητάς σας 

μέχρι την 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

στο pr@kis.gr 

 

! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CqzYhH3jOKE
mailto:pr@kis.gr
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