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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΙΣΕ 

Στις 30 Ιουνίου 2021, ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Ιερώνυμος, απέστειλε στο ΚΙΣΕ την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή σε 
απάντηση της επιστολής συμπαράστασης του ΚΙΣΕ προς τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο για την αποτρόπαια επίθεση με καυστικό υγρό εναντίον μελών του 
Συνοδικού Δικαστηρίου, που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο. 

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 
24ης μηνός Ιουνίου ε.έ., και κατόπιν της υπ΄ αριθ. 306/24.6.2021 υμετέρας 
επιστολής αλληλεγγύης και συμπαραστάσεως ένεκα του, κατά την 23ην Ιουνίου ε.έ., 
πρωτογνώρου και αποτροπαίου γεγονότος της επιθέσεως καθαιρεθέντος κληρικού 
κατά των Μελών του Δευτεροβαθμίου Συνοδικού δια πρεσβυτέρους, διακόνους και 
μοναχούς Δικαστηρίου, δια της ρίψεως καυστικού υγρού, εξ ου επήλθεν ο 
τραυματισμός επτά Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, του κληρικού Γραμματέως των 
Συνοδικών Δικαστηρίων, ως και ενός Αστυνομικού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά 
Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως εκφράση υμίν τας 
ολοκαρδίους ευχαριστίας Αυτής δια την εκδηλωθείσαν συμπάθειαν και την 
συναντίληψιν υμών σχετικώς προς το εν λόγω λυπηρόν περιστατικόν. 

Επί δε τούτοις, ευγνώμονες δια το ευγενές ενδιαφέρον υμών, ευχόμεθα πλουσίαν 
την ενίσχυσιν εις την ενάσκησιν των υμετέρων καθηκόντων, ευόδωσιν εις τα αγαθά 
έργα τα οποία επιτελείτε και διατελούμεν μετ’ εγκαρδίων αισθημάτων εκτιμήσεως 
και ευχών διαπύρων. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος». 

 

DAVID HARRIS: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ 

Powergame.gr, 19.7.2021: Ο ρόλος της Ελλάδας 
είναι κρίσιμος στην περίπλοκη και πολυτάραχη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για θωράκιση της 
σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη 
περιοχή, δηλώνει ο κ. David Harris, διευθύνων 
σύμβουλος της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC). 

Η Τουρκία έχει υπερεκτιμήσει τον στρατηγικό της 
ρόλο, τονίζει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο 

Powergame.gr και την Ζορζέτ Ζολώτα. 

Εμπνευσμένος από τα πρώτα βήματα της Ε.Ε, θεωρεί πως η Ελλάδα μπορεί να 
συμβάλει στο να συμπλεύσουν χώρες της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής 

mailto:INFO@KIS.GR
mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3201:2021-07-15-06-34-37&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3189:2021-06-24-07-35-34&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3207:david-harris-&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3207:david-harris-&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://www.powergame.gr/synenteyxeis/101326/david-harris-stratigikis-simasias-to-trigono-ellada-kypros-israil/
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και των Βαλκανίων στον χώρο της ενέργειας, του ηλεκτρισμού και του 
περιβάλλοντος. 

Ο κ. Harris πήρε μέρος στο πρόσφατη 25η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του 
Economist στην Ελλάδα. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια αρκετά ευαίσθητη και νευραλγική περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Πώς βλέπετε να διαχειρίζεται η 
Αθήνα αυτές τις πολλαπλές προκλήσεις; 

Έχοντας εξοικειωθεί με την περιοχή, μπορώ να κατανοήσω χωρίς καμία δυσκολία 
τις αναφορές στην ευαίσθητη και νευραλγική φύση της περιοχής. Είναι περίπλοκη, 
πολυτάραχη και, την ίδια στιγμή, ζωτικά σημαντική. Γι΄ αυτόν τον λόγο είναι τόσο 
απαραίτητη η διορατική και εντυπωσιακή ηγεσία που έχει επιδείξει η Ελλάδα, πόσο 
μάλλον όταν επαυξάνεται μέσα από το στρατηγικό τρίγωνο με την Κύπρο και το 
Ισραήλ που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. 

Πώς βλέπετε να πορεύεται η Τουρκία μέσα στα επόμενα χρόνια, 
λαμβανομένων των γενικών εκλογών του 2023. Θα επιδιώξει η Άγκυρα να 
οξύνει τις εντάσεις στην περιοχή σε μια προσπάθεια να επιδείξει μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα στους πολίτες της; 

«Ποτέ μην κάνεις προβλέψεις, ιδιαίτερα για το μέλλον», είχε πει προ ετών ένας 
διάσημος Αμερικανός. Οπότε, ενώ θα ήταν μάταιο εγχείρημα να αποπειραθώ να 
προβλέψω τι θα μπορούσε να γίνει σε διάστημα διετίας, αναμφίβολα η Τουρκία, 
υπό την ηγεσία του Ερντογάν, έχει υπερεκτιμήσει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην 
περιοχή, έχει διαχειριστεί εσφαλμένα την οικονομία και έχει προκαλέσει την 
κλιμακούμενη αγανάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Ο τουρκικός 
λαός δικαιούται κάτι καλύτερο. 

Μέχρι το 2023, η ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ 
αναμένεται να καλλιεργηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1 και την 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed. Η ενέργεια μπορεί να βελτιώσει 
τις σχέσεις κρατών αλλά μπορεί να τις διχάσει, όπως είδαμε πέρσι το καλοκαίρι 
ξανά με την Τουρκία. 

Η εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ 
στην ενέργεια είναι μια από τις πιο ενθαρρυντικές εξελίξεις στην περιοχή. 

Φέρνει πιο κοντά αυτές τις τρεις χώρες, ενώ προσελκύει και άλλες, όπως η 
Αίγυπτος, για να λάβουν μέρος σε ένα διευρυνόμενο δίκτυο. 

Η μεγαλύτερη διακρατική συνεργασία μπορεί να θέσει τα θεμέλια για ένα 
περιβάλλον ειρήνης και εμπιστοσύνης, κάτι που ήδη συμβαίνει μεταξύ των χωρών 
που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. 

Αναφέρθηκε πως στη συνάντησή σας με τον Έλληνα πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήσατε περαιτέρω ενέργειες σαν την πρωτοβουλία 
3+1, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις ΗΠΑ. Μήπως θα θέλατε να μοιραστείτε 
μαζί μας τη φύση τέτοιων ενεργειών; 

Όσο πιο πολύ αυτές οι τρεις χώρες επεκτείνουν και εμβαθύνουν τους δεσμούς τους, 
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ενίσχυση μιας ζώνης με δημοκρατικές αξίες και 
αμοιβαία συμφέροντα στη Ανατολική Μεσόγειο. 



 

3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Επιπλέον όσο οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν αυτό το τρίγωνο τόσο πιο 
πιθανό είναι να τεθούν τα θεμέλια για την περαιτέρω προώθηση της σταθερότητας 
και της ασφάλειας. Προφανώς υπάρχουν παράγοντες που αντιτίθενται σε αυτήν 
την πορεία, αλλά δεν πρέπει να υπερισχύσουν. 

Με ποιους άλλους τρόπους θεωρείται πως η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη 
θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και με ποιους τομείς; Πώς βλέπει η 
Ουάσινγκτον τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή; 

Έχω την ισχυρή πεποίθηση πως μακροπρόθεσμα η Ελλάδα μπορεί να 
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον οραματισμό και την υλοποίηση μιας σειράς 
αλληλοεπικαλυπτόμενων συμφερόντων στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και 
τα Βαλκάνια, τα οποία μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για την επανάληψη της 
πρώτης επιτυχίας του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να 
θυμόμαστε είχε στηριχθεί στον άνθρακα και χάλυβα. 

Σήμερα, ο άνθρακας και ο χάλυβας μπορεί να αντικατασταθούν, ας πούμε για αρχή, 
από έναν τριμελή προσανατολισμό στην ενέργεια, τον ηλεκτρισμό και το 
περιβάλλον. 

Μετά από πολλά χρόνια έχει υπάρξει αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στο 
Ισραήλ. Μήπως αυτή η αλλαγή επιφέρει με κάποιο τρόπο μεταβολές στις 
γενικότερες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής; 

Δεν το πιστεύω. Θεωρώ πως η νέα κυβέρνηση θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
μεγάλες προκλήσεις από το Ιράν και των εντολοδόχων του, τη Χαμάς και τη 
Χεζμπολάχ, όπου όλοι είναι προσανατολισμένοι σε τίποτε λιγότερο από την 
καταστροφή του Ισραήλ. 

Την ίδια ώρα, θα επιδιώξει να καλλιεργήσει την ιστορική επιτυχία των Συμφωνιών 
του Αβραάμ το 2020, εμβαθύνοντας τις σχέσεις με τέσσερις αραβικές χώρες -το 
Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- και 
εξερευνώντας ευκαιρίες για τη διεύρυνση αυτού του κύκλου ειρήνης. 

Μάλιστα, υπάρχουν μερικές ακόμα υποψήφιες χώρες που ενδιαφέρονται και σε 
αυτή τη φάση παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής. 

ΠΗΓΗ: Powergame.gr, 19.7.2021 

 
 

Ο ΗΛΙΑΣ ΠΕΣΣΑΧ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το ΚΙΣΕ απέστειλε στις 21.7.2021 την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή στον 
ιατρό κ. Ηλία Πέσσαχ για την ανακήρυξή του σε Αναπληρωτή Καθηγητή 
Αιματολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος: 

«Αξιότιμε κ. Πέσσαχ,   

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια για την άξια ανακήρυξή σας σε αναπληρωτή Καθηγητή Αιματολογίας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 

https://www.powergame.gr/synenteyxeis/101326/david-harris-stratigikis-simasias-to-trigono-ellada-kypros-israil/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3212:2021-07-23-07-52-44&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3212:2021-07-23-07-52-44&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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Γνωρίζουμε ότι περιβάλετε με ιδιαίτερη ευαισθησία όλους όσους χρειάζονται τις 
επιστημονικές σας γνώσεις και είμαστε βέβαιοι ότι την εξαιρετική κατάρτισή σας θα 
την μεταλαμπαδεύσετε και στους φοιτητές σας. 

Σας ευχόμαστε να είστε υγιής και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο την αξιόλογη 
δράση σας.  

Με τιμή, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο Πρόεδρος  ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την αγανάκτηση και τον 
αποτροπιασμό των Ελλήνων Εβραίων για τη σύληση τάφου στο  εβραϊκό 
νεκροταφείου Ιωαννίνων. Ο βανδαλισμένος τάφος βρέθηκε στις 5.8.2021 ανοιχτός, 
με διάσπαρτα σπασμένα μάρμαρα, και ξεκολλημένη την ταφόπλακα. 

Καταδικάζουμε απερίφραστα την ντροπιαστική αυτή πράξη των ιερόσυλων που 
καταδεικνύει ότι το μίσος των δραστών οδηγεί σε ανίερες εκδηλώσεις βίας και 
φανατισμού. 

Το εβραϊκό νεκροταφείο Ιωαννίνων έχει γίνει στόχος αντισημιτικού μίσους και έχει 
υποστεί αλλεπάλληλους βανδαλισμούς στο παρελθόν. 

Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να μεριμνήσουν για τη σύλληψη των δραστών και την 
παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Το Εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων δεν είναι 
μόνον ο τόπος ανάπαυσης των Εβραίων της πόλης, είναι τόπος μνήμης και 
πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της πόλης των Ιωαννίνων.    

Αθήνα, 6.8.2021 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ι.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τον 
βανδαλισμό που έγινε σε τάφο στο Εβραϊκό Νεκροταφείο της πόλης. Είναι ένα 
γεγονός που έχει γεμίσει θλίψη τα μέλη της. Η Ισραηλιτική Κοινότητα επισημαίνει 
την ανάγκη καλύτερης αστυνόμευσης ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα 
φαινόμενα. 

Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων 
Ιωάννινα 6.8.2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
Φορείς, παρατάξεις και κόμματα της πόλης αποδοκίμασαν με ανακοινώσεις τους 
τον βανδαλισμό στο Εβραϊκό κοιμητήριο των Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα: 
-Η παράταξη «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» σε ανακοίνωσή της καταδικάζει με 
τον πιο απερίφραστο τρόπο το συγκεκριμένο συμβάν και επισημαίνει τα εξής: «Σε 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3222:2021-08-06-09-32-39&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3222:2021-08-06-09-32-39&catid=12:2009&Itemid=41
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μια πόλη που ο πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας έχει βαθιές ρίζες δεν χωρούν 
τέτοιες ενέργειες μίσους που βεβηλώνουν, όχι μόνο τα μνήματα, αλλά και τη μνήμη 
χιλιάδων συνανθρώπων μας, θυμάτων του φασισμού». 
-Τη νέα επίθεση βανδάλων σε τάφο συμπατριώτη μας στο Εβραϊκό Νεκροταφείο 
καταδικάζει απερίφραστα και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. 
Όπως τονίζει, «θεωρώντας αυτονόητη την καταδίκη από κάθε πολίτη, φορέα, 
πολιτικό κόμμα και συλλογικότητα, καλούμε τις αστυνομικές αρχές να φροντίσουν 
για την σύλληψη των βανδάλων και την προστασία του νεκροταφείου ώστε να 
αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια βεβήλωσης των τάφων συμπολιτών 
μας, που βίωσαν και επέζησαν της φρίκης του Ναζισμού». 
- Από τη δική του πλευρά, το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ εκφράζει 
τον αποτροπιασμό του και καταδικάζει απερίφραστα την φασιστική, όπως τη 
χαρακτηρίζει, ενέργεια βανδαλισμού τάφου στο Εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης. 
«Η πολυπολιτισμικότητα και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα πρέπει να είναι 
κύριο γνώρισμα της κοινωνίας μας. Ειδικότερα στην πόλη μας που η μαρτυρική 
ισραηλιτική κοινότητα θρήνησε εκατοντάδες θύματα από την ναζιστική 
βαρβαρότητα», τονίζει και εκφράζει την αλληλεγγύη του στα μέλη της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας, δηλώνοντας ότι «το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ ήταν 
και παραμένει στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι στο φασισμό και ναζισμό». 
 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 6.8.2021. Αρωγός στην τεράστια προσπάθεια των Ελλήνων 
πυροσβεστών έρχεται το Ισραήλ που στέλνει 16 πυροσβέστες για να συνδράμουν 
στο έργο της κατάσβεσης. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας τους Ισραήλ, οι 16 πυροσβέστες 
έρχονται στη χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχουν άμεσα στις προσπάθειες 
κατάσβεσης υπό τον συντονισμό του πυροσβεστικού σώματος για την κατάσβεση 
των πύρινων μετώπων. Ακόμα η ανακοίνωση προσθέτει ότι η αποστολή της 
ισραηλινής αντιπροσωπείας ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα που κατέθεσε η 
ελληνική κυβέρνηση προς την ισραηλινή κυβέρνηση μέσω του πρέσβη του Ισραήλ 
στη χώρα μας. Παράλληλα, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η αποστολή του Ισραήλ 
συμβολίζει τις καλές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών και λαών. 

«Το Ισραήλ προστρέχει στο πλευρό της Ελλάδας ως πράξη φιλίας και αμοιβαίας 
υποστήριξης. Όλη η περιοχή αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 
και οι πυρκαγιές απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες», επισημαίνει ο 
υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ. 

«Οι φοβερές εικόνες που είδαμε τις τελευταίες ημέρες δεν άφησαν κανέναν 
Ισραηλινό αδιάφορο για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το 
Ισραήλ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας φιλικά και με αγάπη για τη χώρα και τον 
λαό της. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, οι καρδιές μας και οι σκέψεις μας βρίσκονται 
στους ανθρώπους που είναι μέσα στις φλόγες και στους πυροσβέστες που 
προσπαθούν αδιάκοπα να κατασβέσουν τις φωτιές. Είμαστε μαζί ένα μέτωπο», 
σημειώνει από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι. 

Πηγή: Πρώτο Θέμα, 6.8.21 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3225:2021-08-09-10-58-21&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3225:2021-08-09-10-58-21&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.protothema.gr/greece/article/1149915/israilini-voitheia-me-purosvestes-gia-tin-adimetopisi-ton-purinon-metopon/
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΣΡΑΗΛ 

Δύο ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη φτάνουν σήμερα, 10.8.21, στην Ελλάδα, 
προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης των δασικών 
πυρκαγιών, σε συνέχεια της σημερινής επικοινωνίας των πρωθυπουργών 
Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπένετ. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα, ο 
πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ τηλεφώνησε στον Έλληνα 
πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα για να εκφράσει την 
αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του στην Ελλάδα καθώς αντιμετωπίζει τις 
πυρκαγιές που μαίνονται. Επισημαίνεται πως ο κ. Μπένετ ενημέρωσε τον Κυρ. 
Μητσοτάκη για την απόφασή του να αποστείλει δυο ισραηλινά πυροσβεστικά 
αεροσκάφη στην Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των 
δασικών πυρκαγιών στην χώρα. 

Η βοήθεια, όπως σημειώνεται, προστίθεται σε εκείνη των Ισραηλινών 
πυροσβεστών που βρίσκονται ήδη στη χώρα και δραστηριοποιούνται σε 
συντονισμό με τo ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει 
αποστείλει 16 πυροσβέστες, που έφτασαν στη χώρα μας την Παρασκευή 6 
Αυγούστου. Παράλληλα, εκπέμπεται το μήνυμα πως το Ισραήλ στέκεται στο 
πλευρό του ελληνικού λαού σε ώρα ανάγκης. 

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι, δήλωσε ότι «αυτό αποτελεί μια 
επιπλέον έκφραση της φιλίας μεταξύ των λαών του Ισραήλ και της Ελλάδας και της 
δυνατής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Αν και το επίπεδο του 
συναγερμού στο Ισραήλ για πυρκαγιές είναι ακόμη υψηλό δεν έχουμε κανένα 
δισταγμό να τείνουμε χείρα βοηθείας». 

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ on line, 10.8.2021 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΣΕ ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στις 12.8.2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα juedische-allgemeine η 
παρακάτω συνέντευξη, με τίτλο «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», του Γενικού 
Γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ στον Τομπίας Κουν για τις δασικές 
πυρκαγιές και τις προσφορές βοήθειας από την εβραϊκή κοινότητα. 

- Κύριε Ελιέζερ, οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Ελλάδα εδώ και μια 
εβδομάδα. Πώς επηρεάζεται η εβραϊκή κοινότητα στη χώρα σας; 

Επηρεαζόμαστε εξίσου από αυτές, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός. 
Ως εκ τούτου, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την διάσταση των φωτιών, ότι 
σκότωσε χιλιάδες ζώα, κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και εξάλειψε μια τόσο 
τεράστια έκταση δάσους. Απλά φανταστείτε, μέσα σε μια εβδομάδα, σχεδόν το 
δέκα τοις εκατό των ελληνικών δασών κάηκαν! 

- Η κοινότητα προφανώς όμως δεν επηρεάζεται άμεσα. 

Όχι, όλες οι εβραϊκές κοινότητες της χώρας είναι αρκετά μακριά από τις πυρκαγιές. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3226:2021-08-12-05-37-38&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3226:2021-08-12-05-37-38&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://twitter.com/IsraelinGreece/status/1424779775172882438
http://www.kerdos.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/393609-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3229:2021-08-20-05-55-56&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3229:2021-08-20-05-55-56&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/wir-alle-sind-schockiert/
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- Έχουν χάσει μεμονωμένα μέλη της κοινότητάς σας περιουσίες, ένα σπίτι 
στην εξοχή, στην Εύβοια ή στην Πελοπόννησο; 

Όχι μέχρι τώρα. 

- Πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτήν την κατάσταση; 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέφερε 
επιδέσμους και φάρμακα, όπως ηλεκτρολύτες στους πυροσβέστες, καθώς και 
τρόφιμα και νερό στις τοπικές αρχές στις περιοχές που επλήγησαν από τις δασικές 
πυρκαγιές. Τα μεταφέραμε όλα στην έδρα της πυροσβεστικής και τώρα γίνεται επί 
τόπου η διανομή.  

- Έχουν δεχτεί τα μέλη της κοινότητας στα σπίτια τους άτομα από τις 
εκκενωμένες περιοχές; 

Μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν το ξέρω με σιγουριά. Η κυβέρνηση και οι τοπικές 
αρχές συντονίζουν τη στέγαση και όλα όσα χρειάζονται οι άνθρωποι από αυτά τα 
μέρη. Αλλά όποιος μπορεί να βοηθήσει, βοηθάει. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν 
χρειάζεται να μας καλεί η Κυβέρνηση να δείξουμε αλληλεγγύη. Όλοι δείχνουν 
συμπόνια και αφοσίωση.  

- Χιλιάδες εθελοντές από όλη τη χώρα έχουν ταξιδέψει στις περιοχές όπου 
μαίνονται οι φωτιές για να βοηθήσουν. Υπάρχουν μέλη της κοινότητάς σας 
ανάμεσά τους; 

Ναι, για παράδειγμα, αρκετά από τα μέλη μας υποστηρίζουν τους πυροσβέστες επί 
τόπου. Έχουν διδαχθεί προηγουμένως πώς να το κάνουν αυτό. 

- Και άλλοι? 

Άλλοι - ναι, ένας αρκετά μεγαλύτερος αριθμός - είναι μέλη φιλοζωικών 
οργανώσεων. Ταξίδεψαν στις δασικές πυρκαγιές για να σώσουν ζώα, τόσο 
κατοικίδια και αγροτικά ζώα στις μικρές πόλεις και στα χωριά, όσο και άγρια ζώα 
στα δάση. Παρόλα αυτά, είναι λυπηρό το γεγονός ότι πολλά ζώα σκοτώθηκαν από 
τη φωτιά. Σε αντίθεση όμως με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, 
αυτή τη φορά, Δόξα τω Θεώ, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή. 

 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 
 

7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

 
του Κώστα Κωνσταντίνου, IN.GR, 15.7.2021 

Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν από τις 13 έως τις 15.7.2021 εκατοντάδες 
προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας χώρες, πολιτικές τάσεις και 
διαφορετικές θρησκείες, για να απαντήσουν οριστικά στο ερώτημα «τι είναι 
αντισημιτισμός» στην εποχή μας 

Από την πλέον παραδοσιακή του εστία, την Άκρα Δεξιά, μέχρι και το άκρο της 
Αριστεράς, αλλά και το φρούτο της εποχής, τους συνωμοσιολόγους, ο 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3208:2021-07-20-06-02-28&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3208:2021-07-20-06-02-28&catid=100:2009-06-04-07-06-09&Itemid=80
https://www.in.gr/2021/07/15/world/pagkosmio-rantevou-kata-tou-teratos-tou-antisimitismou/
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αντισημιτισμός καταγράφει σήμερα μια πρωτόγνωρη αύξηση παγκοσμίως, 
τουλάχιστον μετά το Ολοκαύτωμα. 

Το μίσος ενάντια στην εβραϊκή ταυτότητα, απροκάλυπτο ή και συγκεκαλυμμένο, 
οδηγεί σε ραγδαία αύξηση τις επιθέσεις, φυσικές αλλά και λεκτικές, εναντίον των 
ατόμων εβραϊκής καταγωγής σε σημείο που πολλές φορές, ακόμα και στη 
«φιλελεύθερη Δύση» ή καλύτερα κυρίως εκεί, πολλοί Εβραίοι είναι αναγκασμένοι, 
για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, να αποκρύπτουν σύμβολα και άλλα 
χαρακτηριστικά που προδίδουν την ταυτότητά τους όταν βρίσκονται σε δημόσια 
θέα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και οι χώροι λατρείας των εβραϊκών 
κοινοτήτων, ακόμα και τα μνημεία για το Ολοκαύτωμα και τα εβραϊκά κοιμητήρια, 
που βεβηλώνονται, κάτι που έχουμε δυστυχώς βιώσει αρκετά έντονα και στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Εδώ, στην Ιερουσαλήμ, άρχισε στις 13.7.2021 το σημαντικότερο διεθνώς γεγονός 
για όλους όσοι αντιμάχονται το αυξανόμενο μίσος ενάντια στους Εβραίους. Το 7ο 
Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, το οποίο 
διοργανώνεται ανά δύο ή τρία έτη, προσελκύει φέτος έναν εντυπωσιακό αριθμό 
ομιλητών από όλο τον κόσμο φιλοδοξώντας να ενώσει φωνές και δυνάμεις πέρα 
από θρησκευτικούς, πολιτικούς και εθνικούς διαχωρισμούς. 

Παρόντες οι μουσουλμάνοι. Είναι ενδεικτικό πως στην Ιερουσαλήμ έχουν έλθει 
και οργανώσεις μουσουλμάνων, όπως οι Βρετανοί Μουσουλμάνοι Ενάντια στον 
Αντισημιτισμό, ενώ θα μιλήσουν άτομα όπως ο ιμάμης Μοχάμαντ Ισμαΐλ, ένας από 
τους πλέον διαπρεπείς λόγιους του Ισλάμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το γεγονός 
κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι αφού, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 
υπάρχει ελευθερία στην έκφραση αλλά και εβραϊκές κοινότητες, εν αντιθέσει με τα 
μουσουλμανικά κράτη, στα περισσότερα εκ των οποίων οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν 
μετά την ίδρυση του Ισραήλ. Σε αυτές λοιπόν τις δυτικές χώρες, κυρίως, οι 
μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονται ότι ο αντισημιτισμός όπως και όλες οι μορφές 
ρατσισμού δεν διαφέρουν σε κάτι επί της ουσίας. Βιώνοντας λοιπόν από πρώτο 
χέρι την απόρριψη λόγω της ταυτότητάς τους, όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι 
αντιλαμβάνονται ότι ο εχθρός που έχουν να αντιμετωπίσουν με τις εβραϊκές 
κοινότητες είναι κοινός και τους αφορά εξίσου, όπως αφορά βέβαια και άλλες 
ομάδες – εθνικές, κοινωνικές και όχι μόνο -, οι οποίες βιώνουν το μίσος και την 
περιθωριοποίηση. 

Το Φόρουμ το οποίο άνοιξε στις 13.7.2021 ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ 
φιλοδοξεί να δώσει βήμα σε όλων των ειδών της προβληματισμούς αναφορικά με 
το τεράστιο αυτό ζήτημα διεθνώς, αντιμετωπίζοντας πρωτίστως τη μεγάλη 
πρόκληση των ημερών: την απάντηση στο ερώτημα «τι είναι αντισημιτισμός», σε 
μια εποχή μάλιστα που τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα στην αντίληψη πολλών 
ανθρώπων, καθώς η αντίληψη αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στην παραδοσιακή της 
μορφή – της αγκυλωτούς σταυρούς σε εβραϊκά κοιμητήρια ή της επιθέσεις εναντίον 
Εβραίων με θρησκευτικά χαρακτηριστικά στην Ευρώπη -, αλλά κρύβεται σε 
παράλληλα αφηγήματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και βασίζονται στη 
διαστρέβλωση του Μεσανατολικού. Της ξεκάθαρα πολιτικού ζητήματος που 
παρουσιάζεται με τρόπο που να μοιάζει με θρησκευτικό και εθνικό και να καταλήγει 
στη γνώριμη, εφιαλτική πραγματικότητα του «κακού Εβραίου», από την εμπειρία 
της οποίας η ανθρωπότητα σήμερα δείχνει να έχει λιγότερο από ποτέ αντλήσει 
διδάγματα. 

Η εμπειρία του ποδοσφαίρου. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονται – ή θα μιλήσουν 
μέσω Ιντερνετ – εκπρόσωποι των πιο απίθανων συνόλων που μπορεί να φανταστεί 
κανείς. Αλλά που, εάν το σκεφτεί καλύτερα, κάθε άλλο παρά απίθανα είναι. Οπως 
για παράδειγμα οι πρόεδροι της Τσέλσι, της ουγγρικής Φερεντσβάρος και της 
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Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι ένας από τους πιο 
δύσκολους, μιας και εκεί εκδηλώνεται ακραίος αλλά και μαζικός στην έκφρασή του 
ρατσισμός και αντισημιτισμός. Εδώ βρίσκονται, επίσης, σύμβουλοι κυβερνήσεων, 
βουλευτές από όλο τον κόσμο, δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων που αντιμετωπίζουν 
σχετικό πρόβλημα ή διαθέτουν εμπειρία χειρισμού τέτοιων φαινομένων, όπως 
επίσης και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι θρησκειών και εκκλησιών οι οποίες είναι 
εξίσου ανήσυχες και θορυβημένες από την τροπή που παίρνουν τα πράγματα σε 
σχέση με τον αντισημιτισμό. Σ’ αυτούς προστίθενται μερικές δεκάδες εξέχοντες 
ακαδημαϊκοί, από τους οποίους ξεχωρίζει ο γνωστός Έλληνας ακαδημαϊκός και 
συγγραφέας Δρ. Λέον Σαλτιέλ, εκπρόσωπος και του Παγκόσμιου Εβραϊκού 
Συμβουλίου στον ΟΗΕ στη Γενεύη και στην UNESCO. 

Δεν είναι βέβαια τυχαίο που το «πρακτικό» τμήμα του συνεδρίου άρχισε στις 
14.7.2021 με μια εισήγηση από τη διάσημη ακαδημαϊκό και συγγραφέα Ντέμπορα 
Λίπσταντ, την κορυφαία ίσως εν ζωή προσωπικότητα στη μάχη ενάντια στον 
αντισημιτισμό. Η 74χρονη σήμερα ιστορικός έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα όταν 
κέρδισε την περίφημη δίκη εναντίον στις σε μήνυση που κατέθεσε ο αρνητής του 
Ολοκαυτώματος, αντισημίτης και ρατσιστής (κατά το σκεπτικό στις απόφασης στις 
βρετανικής Δικαιοσύνης) Ντέιβιντ Αϊρβινγκ, η οποία υπήρξε σταθμός στις 
προσπάθειες ενάντια στην ιστορική παραχάραξη και το μίσος εναντίον των 
Εβραίων. 

Υποχρέωση για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, μια χώρα η οποία είδε το εβραϊκό 
της κομμάτι σχεδόν να αφανίζεται στη γερμανική κατοχή, ενώ παρά τις 
προσπάθειες πολλών Ελλήνων το 81% των Εβραίων της χώρας (περίπου 70.000 
άτομα) δολοφονήθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, η μάχη ενάντια στον 
αντισημιτισμό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε απλά μια άσκηση για προστασία της 
εναπομείνασας και αγωνιζόμενης πια για την επιβίωσή της ισραηλιτικής κοινότητας. 
Είναι πάνω από όλα μια υποχρέωση απέναντι στην Ιστορία και στο αίσθημα 
ανθρωπιάς του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. 

 

TO WJC ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΛΙΠΣΤΑΝΤ ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ 

 

WJC, 3.8.2021, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) χαιρέτισε 
τον διορισμό της Δρος Ντέμπορα Λίπσταντ ως απεσταλμένης των ΗΠΑ για τον 
αντισημιτισμό, με τον βαθμό της πρέσβεως, καθώς ο αντισημιτισμός -η αρχαιότερη 
μορφή μίσους στον κόσμο- συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον πλανήτη. 

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν δεν θα μπορούσαν 
να βρουν κανένα καταλληλότερο άτομο από τη Δρα Ντέμπορα Λίπσταντ, μια 
καταξιωμένη ιστορικό του Ολοκαυτώματος, για την αντιμετώπιση των σημερινών 
προκλήσεων», είπε ο Πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Σ. Λόντερ. «Στη θέση αυτή θα 
προσφέρει τη βαθιά γνώση της για τον αντισημιτισμό και την πραγματική εμπειρία 
της. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο οι εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως θα 
ωφεληθούν από τον διορισμό της. Το αποδεδειγμένο θάρρος της να αντιμετωπίσει 
τους αντισημίτες και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος από όλο το πολιτικό φάσμα, 
την καθιστά το ιδανικό άτομο για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην 
αντιμετώπιση του αυξανόμενου αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο». 

Ο Πρέσβης Λόντερ επίσης είπε: «Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο προσβλέπει με 
ενθουσιασμό στη συνέχιση της στενής συνεργασίας μας με το Γραφείο του Ειδικού 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3221:to-wjc-&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3221:to-wjc-&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/wjc-welcomes-appointment-of-scholar-deborah-lipstadt-as-us-antisemitism-envoy
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Απεσταλμένου», ενώ πρόσθεσε ότι «Η Δρ. Λίπσταντ, μακροχρόνια φίλη του 
Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, θα είναι μια εξαιρετική συνεργάτης για 
τα  κυβερνητικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού, και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο με ευχαρίστηση θα την 
καλωσορίσει στην επόμενη συνάντησή μας των Ειδικών Απεσταλμένων και 
Συντονιστών για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού». 

Η Λίπσταντ ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση του WJC και της Διεθνούς 
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη, τον Απρίλιο του 2015,  για τον 
εορτασμό των 70 χρόνων από την απελευθέρωση των ναζιστικών στρατοπέδων 
θανάτου. 

Μια πολυγραφότατη συγγραφέας, η Λίπσταντ είναι ευρέως γνωστή για τη δικαστική 
νίκη της στην υπόθεση-ορόσημο κατά του αρνητή του Ολοκαυτώματος Ντέιβιντ 
Ίρβινγκ. Είναι η Καθηγήτρια της Σύγχρονης Εβραϊκής Ιστορίας και Σπουδών του 
Ολοκαυτώματος στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα. 

Πέρυσι, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναβάθμισε τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου για 
τον αντισημιτισμό σε επίπεδο Πρέσβη, δίνοντας στη θέση μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση και ευκολότερη πρόσβαση στον Υπουργό Εξωτερικών και στον 
Πρόεδρο. 

Το φόρουμ των Ειδικών Απεσταλμένων & Συντονιστών για την Καταπολέμηση του 
Αντισημιτισμού του WJC (SECCA) περιλαμβάνει αξιωματούχους που τους έχει 
ανατεθεί η καταπολέμηση του αντισημιτισμού στις εκλογικές τους περιφέρειες, 
συμμετέχοντες από δεκάδες χώρες, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) 
και ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών UNESCO. 
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TΑ  ΝΕΑ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΑΣ 

    

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Α Θ Η Ν Ω Ν  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΝΕΓΡΙΝ 

Σε μια σεμνή και απέριττη εκδήλωση, παρουσιάστηκε την 1η Ιουλίου 2021, στη 
ΛΑΕΔ, η πρώτη ποιητική συλλογή του Ραββίνου Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν με 
τίτλο «Μεταξύ Υψίστου Ιδεατού και Ανθρώπων» από τις εκδόσεις Νίκας. 

Η παρουσίαση ξεκίνησε με απαγγελία από τον ποιητή, την οποία επένδυσε 
μουσικά η Τσελίστα Παναγιώτα Σούλα με επιλεγμένα μέρη από τις έξι σουίτες για 
σόλο βιολοντσέλο του J. S. Bach. 

Υπό τον ευρηματικό και λόγιο συντονισμό του ποιητή Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, 
ο εκδότης Νικόλαος Νίκας καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, προλογίζοντας με 
θέρμη το έργο του Γκαμπριέλ Νεγρίν το οποίο αγκάλιασε με εμπιστοσύνη η 
οικογένεια των Εκδόσεων Νίκας. 

Οι ελλογιμώτατοι κ.κ. καθηγητές Θωμάς Ιωαννίδης, Καθηγητής (φιλόλογος και 
θεολόγος), π. Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο 
Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, ανέλυσαν τα ποιήματα 
και μοιράστηκαν τους στοχασμούς τους, παραθέτοντας στοίχους. 

Ποιήματα από την πρωτόφαντη αυτή συλλογή απήγγειλαν με δεξιοτεχνία και 
βαθύτατο λυρισμό οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Βασίλειος Παλαιολόγος και Νικόλαος 
Πολυδερόπουλος. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλά αγαπητά μέλη της Ι.Κ. 
Αθηνών, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. 

  

ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

ΤΩΝ Ι.Κ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3196:2021-07-06-07-40-54&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3196:2021-07-06-07-40-54&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/files/BOOK_RABBI_NEGRIN_2021.pdf
https://kis.gr/files/BOOK_RABBI_NEGRIN_2021.pdf
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Θερμά συγχαρητήρια στον Ραββίνο Αθηνών και ευχές για να συνεχίσει την πλούσια 
συγγραφική του πορεία. 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών 
εξέφρασε έμπρακτα την αλληλεγγύη 
της προς το Πυροσβεστικό Σώμα και 
τους πυρόπληκτους, με προσφορά 
φαρμακευτικού υλικού και ειδών 
πρώτης ανάγκης. Αναδημοσιεύουμε 
παρακάτω τη σχετική ανάρτηση της Ι.Κ. 
Αθηνών στο facebook (11.8.2021): 

Η Κοινότητά μας με αφορμή το ξέσπασμα 
της πυρκαγιάς που πλήττει τις τελευταίες 

μέρες τη χώρα μας, αποφάσισε να συμπαρασταθεί και να συνδράμει στους 
πυροσβέστες και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας στέλνοντας είδη πρώτης 
ανάγκης. 

Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας, η Γενική Γραμματέας της Ι.Κ.Α. 
παρέδωσε στην οδό Μουρούζη 4, φαρμακευτικό υλικό (κρέμες για εγκαύματα, 
ορούς και ηλεκτρολύτες) προς το Πυροσβεστικό Σώμα που αφορά τους 
πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι καθώς επέστρεφαν από τις 
εκάστοτε βάρδιες τους, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους και τόνισαν πόσο σημαντικό 
είναι το υλικό που τους προμηθεύσαμε για τον καθημερινό αγώνα τους! 

Επίσης ακολούθησε αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης (νερά, ξηρά τροφή, είδη 
υγιεινής κλπ.) σε σημείο συγκέντρωσης αγαθών για τους πυρόπληκτους. 

Ελπίζουμε σύντομα να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία με όσο το δυνατό 
λιγότερες απώλειες και να επιστρέψουμε και πάλι στην κανονικότητα. 

ΠΗΓΗ: Ι.Κ. Αθηνών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  
 

ΤΕΛΕΤΗ ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ: Την Κυριακή 5 
Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυκά η 
τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπατ Μιτσβά) 
των: Βίβιαν Κωνσταντίνη, Βιβιάνας Μενάγια, 
Γαλανής Σταυροπούλου, Ζακλίν Μόλχο, 
Λεωνόρας – Ζωής  Βαρλά, Μελίσσα Ναχμία. Λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει από 
την πανδημία, η φυσική παρουσία δεν ήταν εφικτή 
καθότι εναπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της 
Πολιτείας κατά την ημέρα της τελετής.  

 
 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3227:2021-08-12-05-42-56&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3227:2021-08-12-05-42-56&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4551071201584120&id=123850184306266&__tn__=-R
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ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των: 
 

- Άννας Τζακ Λεών, ετών 96  
- Εσθήρ Μαρσέλ Αλμποχέρ, ετών 88  
- Λουίζας Ισαάκ Βεγιάτ, ετών 95  
- Μιμίκας – Ταμάρ Λεών Σαμουηλίδη, ετών 98   

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο περιθώριο των εγκαινίων της παράλληλης έκθεσης της ελληνικής συμμετοχής 
στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 
Ιουνίου 2021, σειρά επισκέψεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στον 
χώρο ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, καθώς και στο Διεθνές Κέντρο 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S). Τον Υπουργό 
συνόδευσαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς και ο 
Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος 
Μπακογιάννης. 

Μεταξύ των σταθμών της επίσκεψης ήταν και ο χώρος όπου θα ανεγερθεί το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας επιλύθηκαν σημαντικά πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα ώστε ο 
Εμπορικός Σταθμός Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε ένα σύμβολο μνήμης και 
σεβασμού της αξίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η ανέγερση του 
Μουσείου στο συγκεκριμένο σημείο προκρίθηκε λόγω της ιστορικής του σημασίας, 
καθώς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναχώρησαν από εκεί τα 
«τρένα του θανάτου». 

«Το Μουσείο αποτελεί ένα έργο εμβληματικό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και για όλη τη χώρα. Μια χώρα, και ένας λαός, που θέλει να προοδεύσει πρέπει να 
μπορεί να κοιτάει χωρίς φόβο το παρελθόν του και να χαράσσει νέα πορεία προς 
ένα φωτεινότερο μέλλον. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συνεχίσει 
να εργάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου με σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα και αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την 
τοπική κοινωνία» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας. 

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, 
σημείωσε: «Μετά από συστηματική δουλειά επιλύσαμε ένα χρονίζον θέμα 
δίδοντας τα απαραίτητα χωροταξικά και πολεοδομικά εργαλεία για να ξεκινήσουν 
οι εργασίες του Μουσείου Ολοκαυτώματος μέσα στο 2021. Πρόκειται για ένα έργο 
ιστορικής μνήμης, υψηλού συμβολισμού διεθνούς εμβέλειας, το οποίο θα 
συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3194:2021-07-02-06-48-57&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3194:2021-07-02-06-48-57&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3194:2021-07-02-06-48-57&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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είναι και χρονικά θετικό το γεγονός ότι η έναρξη εργασιών θα συμπίπτει με την 
Ελληνική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος». 

Στην επίσκεψη ήταν παρών και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ 
Σαλτιέλ. 

*Απόσπασμα από άρθρο της ιστοσελίδας grtimes.gr, 1.7.2021 

*** *** 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση των: 

- Λίμπη, κόρης της Άλμα και του Σαμουήλ Μισδραχή 
- Ντανιέλ, γιου της Μιχαλίνας και του Ααρών Λεβή.  

 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιείται ο θάνατος του: 
 

- Μεναχέμ Αβραάμ Αλχανάτ, ετών 82 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Β Ο Λ Ο Υ 

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. της Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ  
Μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Ι.Κ. Βόλου στις 23 Ιουνίου 2021, 
προέκυψε το νέο Δ.Σ., το οποίο στις 7 Ιουλίου 2021 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως 
εξής: Πρόεδρος Μαρσέλ Σολομών, Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Σαμπετάι, Γενικός 
Γραμματέας Βίκτωρ Φιλοσώφ, Ταμίας Μάρκος Μάϊσης και ελεγκτής (μέλος) 
Βίκτωρ Σακκής.  

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΡΩΜΑΝΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΦΑΡΑΔΙΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Μια ξεχωριστή συναυλία ρωμανιώτικης και σεφαραδίτικης μουσικής 
πραγματοποιήθηκε στον Αύλειο Χώρο του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής» 
τον περασμένο Ιούλιο, υπό την ενορχήστρωση του Σάκη Νεγρίν, ο οποίος 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Από το 2012 μέχρι σήμερα, ο Σάκης 
Νεγρίν διευθύνει το Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. 

Επιβλητική ήταν η ερμηνεία των ρωμανιώτικων τραγουδιών από τον Μάρκο 
Μπατίνο. Ξεχώρισε η ιδιαίτερη ερμηνεία του τραγουδιού «Κίνα γλώσσα», που 

https://www.grtimes.gr/ellada/thessaloniki/k-skrekas-i-thes-niki-sto-epikentro-tis-prasinis
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3219:2021-08-03-04-56-55&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3219:2021-08-03-04-56-55&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://www.sakisnegrin.com/bio/
https://www.sakisnegrin.com/bio/
https://www.youtube.com/watch?v=Vm-7uxXwXC0
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αποτελεί έμμετρη απόδοση στα ελληνικά της ιστορίας της Εσθήρ και 
τραγουδιέται  στη γιορτή του Πουρίμ. Τα ρωμανιώτικα τραγούδια έχουν εν γένει 
πολλές επιρροές από την δημοτική μουσική παράδοση. Μελωδικότατη ήταν και η 
ερμηνεία των σεφαραδίτικων τραγουδιών από την Σόλυ Ιωχανά, μία από τις πιο 
όμορφες στιγμές της συναυλίας. 

Οι στίχοι των τραγουδιών προβάλλονταν σε οθόνη και γινόντουσαν σύντομες 
επεξηγήσεις των στοίχων που ήταν σε λαδίνο από τη Σόλυ Ιωχανά.  

Στα μουσικά όργανα βιολί έπαιξε ο Θοδωρής Λυκουρόπουλος, φλάουτο 
η Βικτωρία Κυριακίδη, κοντραμπάσο ο Ευγένιος Μπράτουσκα, κρουστά 
ο Σόλης Μπαρκή και κιθάρα ο Σάκης Νεγρίν. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 

Η συναυλία αυτή αποτέλεσε αναμφίβολα καίρια συμβολή στην ανάδειξη της 
πλούσιας ιστορίας και παράδοσης των Ιωαννίνων που βασίζεται σαφώς και στην 
πολυπολιτισμικότητα.  

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ 
ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Με αφορμή τη νέα πρόσφατη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου στα Γιάννενα 
ο δήμαρχος της πόλης Μωυσής Ελισάφ μίλησε στη LIFO για την εβραϊκή κοινότητα 
των Ιωαννίνων, τον αντισημιτισμό και τη διαφορετικότητα. Δημοσιεύουμε παρακάτω 
το άρθρο της Νίκης Κουτουλούλη που δημοσιεύτηκε στη LIFO στις 19.8.2021: 

«Τα Γιάννενα αποτέλεσαν τη μητρόπολη του ρωμανιώτικου εβραϊσμού. Η ιστορική 
εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων υπήρξε πολυπληθής, ισχυρή και είχε 
ελληνοεβραϊκό χαρακτήρα. Πέρασε από ακμή και παρακμή και μέχρι σήμερα, αν 
και ολιγομελής, παραμένει ενεργή. 

Πρόκειται για μια από τις παλιότερες εβραϊκές κοινότητες στον ευρύτερο ελλαδικό 
χώρο, με ιστορία τουλάχιστον χιλίων χρόνων. Η ύπαρξη Εβραίων στην πόλη των 
Ιωαννίνων είναι συνυφασμένη με την ίδρυση της πόλης, στο τέλος της πρώτης 
χιλιετίας. 

Χωρίς να ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία εγκατάστασης των Εβραίων στην πόλη, 
η πρώτη γραπτή μαρτυρία είναι το χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του 
Β’ του Παλαιολόγου το 1319, που δίνει οικονομικά, εκκλησιαστικά και διοικητικά 
προνόμια στις διάφορες μειονότητες και στους Εβραίους που κατοικούσαν στην 
πόλη των Ιωαννίνων. 

Το χαρακτηριστικό της κοινότητας των Ιωαννίνων είναι ότι ήταν ρωμανιώτικη. Οι 
ρωμανιώτες Εβραίοι, όπως ονομάστηκαν, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα 
εμπλουτισμένη με εβραϊκές λέξεις. Ο ελληνόφωνος αυτός χαρακτήρας μάλιστα δεν 
χάθηκε, όπως συνέβη με άλλες ρωμανιώτικες κοινότητες της Ελλάδας, παρά την 
άφιξη των Εβραίων που έφυγαν από την ιβηρική χερσόνησο. 

Ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, όπως όλες οι εβραϊκές κοινότητες. Ειδικά στην 
κεντρική Ευρώπη δεν τους επιτρέπονταν η δουλειά σε αγροτική γη, οπότε 
αναγκαστικά βρίσκονταν στα αστικά κέντρα και ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3228:2021-08-20-05-14-40&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3228:2021-08-20-05-14-40&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Εκτός από έμποροι και βιοτέχνες, η μεγάλη μάζα ήταν τεχνίτες, αχθοφόροι και 
πλανόδιοι μικροπωλητές. 

Κουντουριώτου, Σούτσου, Γιωσέφ Ελιγιά, είναι μερικοί από τους δρόμους των 
Ιωαννίνων όπου κατοικούσαν οι Εβραίοι. Δεν υπήρχε γκέτο, υπό την κλασική 
έννοια του όρου, αλλά επρόκειτο για μεικτές συνοικίες οι οποίες ήταν τα κέντρα των 
εβραϊκών κατοικιών. Κατοικίες με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, που η ύπαρξή της 
χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα τα στενά της πόλης των Ιωαννίνων όπου βρίσκονται. 

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούσαν πέτρα, ξύλο και πηλό. Έμοιαζαν με τα 
σπίτια των υπόλοιπων Γιαννιωτών, καθώς κατασκευάζονταν από τους ίδιους 
ξακουστούς τεχνίτες των μαστοροχωρίων της Ηπείρου. Δίφυλλες τεράστιες πόρτες, 
παράθυρα που προφυλάσσονται από σιδεριές που προεξέχουν, τις περισσότερες 
φορές, αυλές που βρίσκονται συνήθως στο πίσω μέρος του σπιτιού και πέτρινοι 
τοίχοι χαρακτηρίζουν τα πιο πολλά από αυτά. Υπήρχαν μάλιστα τρία είδη 
κατοικιών, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη. Τα λαϊκά εβραϊκά 
σπίτια, οι μεσοαστικές κατοικίες και τα επώνυμα μέγαρα. Τα σπίτια που σώζονται 
μέχρι σήμερα χρονολογούνται μετά το 1820, τότε που η πόλη πυρπολήθηκε και 
καταστράφηκε. 

Όπως όλες οι κοινότητες που περνούν από την ακμή στην παρακμή μέσα στα 
χρόνια, έτσι και η γιαννιώτικη εβραϊκή κοινότητα αλλάζει μορφή μέσα σε αυτά. Στις 
αρχές του 20ού αιώνα, πριν την απελευθέρωση, υπήρχαν περίπου 5.000 Εβραίοι 
σε έναν πληθυσμό περίπου 25.000, ήταν δηλαδή περίπου το 20% του συνολικού 
πληθυσμού. Καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφθινε, η οικονομική κρίση 
ωθούσε μεταναστευτικές ροές κυρίως προς την Αμερική. Έτσι πολλοί Γιαννιώτες, 
Εβραίοι και Χριστιανοί, ακολούθησαν την οδό της μαζικής μετανάστευσης στις 
ΗΠΑ. Σταδιακά, ο πληθυσμός μειώθηκε και στην Κατοχή βρίσκονταν στην πόλη 
περίπου 2.000 Εβραίοι. 

Το μεγάλο πλήγμα για την εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων ήρθε στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί συγκέντρωσαν τους Εβραίους της πόλης τον 
Μάρτιο του 1944 σε δύο πλατείες, στο κάστρο και στον μώλο, και αφού τους 
στοίβαξαν σε φορτηγά τούς μετέφεραν στη Λάρισα και από εκεί στο Άουσβιτς. Λίγοι 
από αυτούς, οι οποίοι γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί, μιας και είχαν προηγηθεί κι 
άλλες συλλήψεις, είχαν ενταχθεί στις οργανώσεις της εθνικής αντίστασης και το 
φθινόπωρο του 1943 πήγαν στην Αθήνα, κρύφτηκαν και ακολούθησαν ένα δίκτυο 
διαφυγής προς την Παλαιστίνη που λειτουργούσε με τη χρηματοδότηση του 
Εβραϊκού Πρακτορείου. 

Το μονοπάτι της διαφυγής ακολούθησαν και οι γονείς του κ. Μωυσή Ελισάφ, 
δημάρχου των Ιωαννίνων, καθηγητή Παθολογίας και προέδρου της εβραϊκής 
κοινότητας της πόλης. Όπως αναφέρει μιλώντας στη LifO: «Ο πατέρας μου και η 
μητέρα μου ακολούθησαν το δίκτυο διαφυγής προς τη Μέση Ανατολή. Επέστρεψαν 
το 1945 στα Γιάννενα, έχοντας χάσει ουσιαστικά όλους τους συγγενείς τους, γονείς 
και αδέρφια. Έτσι, προσπάθησαν να στήσουν τη ζωή τους ξανά. Από τους 1.900 
ανθρώπους που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν κυρίως στο Άουσβιτς, 
επέστρεψαν περίπου 100. Δηλαδή, ο συνολικός αριθμός απωλειών της κοινότητας 
είναι περίπου 92%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης». 

Η κοινότητα, όταν ανασυστάθηκε το 1945, είχε περίπου 160 άτομα, ακολούθησε 
όμως μια προοδευτική μείωση του αριθμού κυρίως λόγω του εμφυλίου πολέμου. 
Σήμερα, η κοινότητα στα Γιάννενα δεν αριθμεί πάνω από 50 μέλη. 

Ο κ. Ελισάφ, ως πρόεδρος της κοινότητας από το 2001, μας εξηγεί πως γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η εβραϊκή παράδοση μέσα από 
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εκδηλώσεις, συγγραφή βιβλίων και παραγωγή ντοκιμαντέρ. Υποστηρίζοντας τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης των Ιωαννίνων, διατηρείται η επαφή με τους 
επισκέπτες από το Ισραήλ, δίνοντας στα Γιάννενα τον χαρακτήρα μιας ανοιχτής και 
εξωστρεφούς πόλης. 

«Οι παραδόσεις, όσο φθίνει η κοινότητα, αρχίζουν και χαλαρώνουν. Ουσιαστικά 
πρόκειται απλά για μια διαφορετική θρησκεία, τίποτα παραπάνω. Θρησκευτική ζωή 
δεν μπορεί να υπάρξει, εμείς είμαστε μια κοσμική κοινότητα, δεν είμαστε μια 
ιδιαίτερα θρησκευόμενη κοινότητα. Προσπαθούμε να κάνουμε μια φορά τον χρόνο 
μια μεγάλη γιορτή. Κάνουμε ένα προσκλητήριο συμπατριωτών μας, με γιαννιώτικη 
δηλαδή καταγωγή, από όλο τον κόσμο. Μαζεύονται εδώ στην πόλη άνθρωποι από 
τον Καναδά, την Αθήνα, το Ισραήλ, τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και πέρσι, υπό 
συνθήκες πανδημίας, καταφέραμε να το οργανώσουμε» αναφέρει ο κ. Ελισάφ. 

Όσο για το αν τον στεναχωρεί που η εβραϊκή κοινότητα χάνει τη δυναμική της με τα 
χρόνια, ο δήμαρχος απαντά: «Με στενοχωρεί γιατί δεν είναι μόνο ότι φθίνει ως 
κοινότητα, είναι ότι σιγά σιγά θα ακολουθήσει μια πορεία προς το τίποτα. Έχει 
σημασία να κωδικοποιήσεις, να γράψεις την ιστορία, τις παραδόσεις και να 
διατηρήσεις τα μνημεία που υπάρχουν ακόμα στην πόλη». 

Τα εβραϊκά μνημεία που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στα Γιάννενα είναι η 
Συναγωγή, που λειτουργεί κανονικά, το εβραϊκό νεκροταφείο, όπου υπάρχουν 
μνήματα από τον 15ο αιώνα, το μνημείο του Ολοκαυτώματος και οι γειτονιές όπου 
έμεναν οι Εβραίοι της πόλης, με μικρό ποσοστό των κατοικιών τους να έχει 
παραμείνει αναλλοίωτο στα χρόνια. 

Αντισημιτισμός και διαφορετικότητα 

Οι προκαταλήψεις εναντίον των Εβραίων είναι διαχρονικό φαινόμενο. Στα Γιάννενα 
το 2009 έγιναν βανδαλισμοί στο νεκροταφείο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 
πολλοί εβραϊκοί τάφοι, ανάμεσά τους και αυτός της μητέρας του δημάρχου. Πιο 
πρόσφατα, στις αρχές Αυγούστου, άγνωστοι βανδάλισαν ξανά τα εβραϊκά μνήματα. 

Ο Μ. Ελισάφ θεωρεί πως «ο αντισημιτισμός είναι μια αρρώστια των κοινωνιών μας, 
η οποία χρονολογείται από χιλιετίες. Δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και έχει 
πολλαπλές εκφάνσεις. Στον πυρήνα του ευρωπαϊκού άξονα αντισημιτισμού είναι ο 
θρησκευτικός αντισημιτισμός. Είναι ο θεοκτόνος λαός που δεν αποδέχτηκε τον 
σωτήρα του. Δυστυχώς, ακόμα και τα Ευαγγέλια έχουν οξύτατους χαρακτηρισμούς 
εναντίον των Εβραίων. Επομένως ο αντισημιτισμός βρίσκεται εγκολπωμένος στον 
πυρήνα της χριστιανικής θρησκείας και έτσι, καθώς κυριάρχησε ο χριστιανισμός, οι 
Εβραίοι είναι αυτοί που δεν αποδέχονται την επικρατούσα θρησκεία, αλλά 
παραμένουν περιχαρακωμένοι στη δική τους. Πάντα στις κοινωνίες ψάχνεις να 
βρεις ένα εξιλαστήριο θύμα, το θύμα αυτό είναι πάντα ο πιο αδύναμος κρίκος αυτής 
της αλυσίδας. Οι Εβραίοι, ως θρησκευτική μειονότητα, ήταν εύκολο θύμα, και έτσι 
ξεκινά ο θρησκευτικός αντισημιτισμός που πλέκεται στη συνέχεια με οικονομικά 
συμφέροντα. Στους Εβραίους δεν επιτρεπόταν να κάνουν πολλά επαγγέλματα. 
Ήταν αργυραμοιβοί, ασχολούνταν με το χρήμα, επομένως ήταν εύκολα 
εκτεθειμένοι και το γεγονός αυτό λειτουργούσε αθροιστικά με το θρησκευτικό. Ο 
“Έμπορος της Βενετίας” είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα ακριβώς αυτού. 
Φανταστείτε ότι ο Σαίξπηρ γράφει ένα αντισημιτικό έργο, όταν στην Αγγλία που το 
γράφει δεν υπήρχε ούτε ένας Εβραίος, είχαν μείνει δυο-τρεις». 

Όλα αυτά προς τον 20ό αιώνα, και καθώς αναδύεται ο φασισμός, καταδύονται στον 
φυλετικό, λυτρωτικό αντισημιτισμό. Μπαίνει η έννοια της φυλής για πρώτη φορά. 
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«Αυτή ήταν η ακραία έκφανση του αντισημιτισμού. Όλες οι μορφές του πατάνε η 
μία πάνω στην άλλη, χωρίς να ταυτίζονται» λέει ο δήμαρχος Ιωαννίνων. 

Η έννοια της διαφορετικότητας γίνεται αντιληπτή πολύ νωρίς για έναν Εβραίο. Στην 
περίπτωση του Μ. Ελισάφ, ωστόσο, δεν υπήρξαν διακρίσεις λόγω της καταγωγής 
του. «Από την πρώτη μέρα που γεννιέσαι, αντιλαμβάνεσαι την έννοια της 
διαφορετικότητας. Οφείλω να ομολογήσω ότι στη ζωή μου δεν υπήρχαν επίσημες 
διακρίσεις. Δηλαδή στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, δεν 
αντιμετωπίστηκα διαφορετικά από την πολιτεία και τις θεσμοθετημένες της αρχές. 
Στο επίπεδο της καθημερινότητας δεν παύεις ωστόσο να βιώνεις την καχυποψία 
και τα αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν τους Εβραίους» εξηγεί. 

Τα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στα Γιάννενα, μέσα από τις παλιές εβραϊκές 
γειτονιές, τα μικρά πολύχρωμα εναπομείναντα σπιτάκια και τα εβραϊκά μνημεία, 
δίνουν στην πόλη ένα όμορφο χρώμα πολυπολιτισμικότητας, γεγονός που φαίνεται 
να στηρίζουν οι πολίτες της εκλέγοντας τον πρώτο Έλληνα Εβραίο, Γιαννιώτη 
δήμαρχο. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, δίνοντας μου ένα δώρο πριν φύγω, ένα cd με 
εβραϊκή μουσική, «ήταν μια υπέρβαση η εκλογή μου. Είναι ένα μήνυμα πως τα 
στερεότυπα αρχίζουν να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο και ο άλλος σε αξιολογεί βάσει 
αυτού που είσαι και όχι με βάση το θρήσκευμά σου». 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ρ Ο Δ Ο Υ 

Η ΡΟΔΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021 

 

Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Ρόδου για την Ημέρα Μνήμης των Ροδίων και Κώων Ελλήνων Εβραίων που 
εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά το Ολοκαύτωμα έγιναν στη Ρόδο, στις 26.7.2021, 
στη Συναγωγή του νησιού και στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας. 

Στη Συναγωγή Καλ Σαλώμ, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η εκδήλωση ξεκίνησε 
με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν και άναμμα 
κεριών στη μνήμη των θυμάτων. Τους εκπροσώπους των Αρχών και των 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων καλωσόρισε ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής 
Επιτροπής της Ι.Κ. Ρόδου Δανιήλ Μπεναρδούτ, Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ. 
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων: του Περιφερειάρχη Γιώργου 
Χατζημάρκου, του Δημάρχου Αντώνιου Καμπουράκη και του Προέδρου του ΚΙΣΕ 
Δαυίδ Σαλτιέλ. Στη συνέχεια, ο κεντρικός ομιλητής Πρέσβης κ. Χριστόδουλος 
Λάζαρης, Πρόεδρος του IHRA, μίλησε για το έργο της Διεθνούς Συμμαχίας για τη 
Μνήμη του Ολοκαυτώματος και για τη σημασία που αποδίδει η φετινή ελληνική 
προεδρία του IHRA στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω της παιδείας. 
Παράλληλα, ο κ. Λάζαρης τόνισε τις προγραμματισμένες δράσεις που στόχο έχουν 
την προώθηση της έρευνας και την ανάδειξη της ιστορίας του Ολοκαυτώματος των 
εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3215:-2021&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3215:-2021&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://www.dimokratiki.gr/26-07-2021/o-perifereiarchis-stis-ekdiloseis-mnimis-tis-israilitikis-koinotitas-rodoy-gia-to-olokaytoma/
https://www.dimokratiki.gr/26-07-2021/o-perifereiarchis-stis-ekdiloseis-mnimis-tis-israilitikis-koinotitas-rodoy-gia-to-olokaytoma/
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Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Πλατεία 
Εβραίων Μαρτύρων. 

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Yossi 
Amrani, ο Πρόξενος της Ιταλίας Νίκος Φαρμακίδης, ο Σύμβουλος της πρεσβείας 
της Γερμανίας Carsten Hoelscher,  εκπρόσωπος της Ι.Μ. Ρόδου και εκπρόσωποι 
των θρησκευτικών δογμάτων, των Σωμάτων Ασφάλειας, Αντιπεριφερειάρχες και 
Αντιδήμαρχοι ,ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης, εκπρόσωποι τοπικών 
σωματείων, καθώς και εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων απ΄ όλη την 
Ελλάδα. 

Οι προβολές ταινιών με θέμα το Ολοκαύτωμα αποτελούν πλέον θεσμό στο πλαίσιο 
των ετήσιων εκδηλώσεων Μνήμης στη Ρόδο. Η παράδοση συνεχίστηκε και φέτος 
-φυσικά, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή 
διασποράς του κορωνοϊού- με την προβολή της γαλλικής ταινίας «Ο Δρόμος της 
Διαφυγής» (2016, του Κριστιάν Νιγκέ), που έγινε στις 21.7.2021, στον 
κινηματογράφο «Ρόδον», με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η υπόθεση εκτυλίσσεται 
στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία, όπου δύο νεαρά αδέλφια, εβραϊκής 
καταγωγής, προσπαθούν μόνα τους να αποφύγουν τη σύλληψη, τους θανάσιμους 
κινδύνους που τους απειλούν, και να αποδράσουν από τον γερμανικό κλοιό ώστε 
να επανενωθούν με την οικογένειά τους. 

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΜΩΣΕ ΣΟΥΛΑΜ 
 
Ο Μωσέ,  γιος του Ρούβεν  και της Μπουλίσα,  γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1922 
στην πόλη της Ρόδου που ήταν υπό ιταλική κυριαρχία. Μεγάλωσε στην 
εβραϊκή συνοικία της Παλιάς Πόλης. Μιλούσε και  έγραφε  εβραϊκά, ιταλικά, 
ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και τουρκικά. 

Η ζωή του στο νησί ήταν ευχάριστη και ήσυχη μέχρι το 1938, όταν ξεκίνησαν τα 
μεγάλα προβλήματα των Εβραίων της Ρόδου κάτω από τη φασιστική 
διακυβέρνηση του Cesare De Vecchi  και τους ρατσιστικούς νόμους. 

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ξεκίνησαν βομβαρδισμοί στο νησί. Σε έναν από 
αυτούς τους βομβαρδισμούς, τον Φεβρουάριο του 1944, προκλήθηκαν ζημιές στον 
άμαχο πληθυσμό και ιδιαίτερα στις εβραϊκές γειτονιές της Παλιάς Πόλης. Ανάμεσα 
στους Εβραίους που σκοτώθηκαν ήταν και ο νεότερος αδερφός του Μοσέ, ο  Νισίμ 
Σουλάμ. Επιπλέον, το σπίτι του καταστράφηκε και αυτός και η οικογένειά του 
έμειναν άστεγοι. 

Το καλοκαίρι του 1944 οι Γερμανοί αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν 
την τελική λύση και για τους Εβραίους της Ρόδου και της Κω. Ένας μικρός αριθμός 
νεαρών Εβραίων ηλικίας 20 έως 25 αποφάσισε να εγκαταλείψει  το νησί. Μια νύχτα 
έφυγαν προς τις ακτές της Τουρκίας που ήταν ουδέτερη εκείνη την εποχή. Καθώς 
κωπηλατούσαν  ένα γερμανικό περιπολικό τους ανακάλυψε  και τους πυροβόλησε. 

Ευτυχώς έφτασαν στις ακτές του Μαρμαρίς και εκεί οι Τούρκοι τους παρέδωσαν 
στους Άγγλους. Οι Βρετανοί πρότειναν να στείλουν τους νέους Εβραίους στη Μέση 
Ανατολή όπου θα τους  στρατολογούσαν στο Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό που ήταν 
στην Αλεξάνδρεια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Μωσέ τοποθετήθηκε σε 
ναρκαλιευτικό. 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, στα τέλη του 
1944, το ελληνικό ναυτικό επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέχισε να υπηρετεί στο 
ναρκαλιευτικό  χωρίς να γνωρίζει τι συνέβη στην οικογένειά του που μεταφέρθηκε 
στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς. 

Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης τον χειμώνα του 1945, το πλοίο του έπεσε σε 
μία από τις νάρκες που είχαν διασπείρει σε όλο το Αιγαίο οι Γερμανοί για να 
εμποδίσουν τους Συμμάχους να τους ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:2021-07-28-04-45-24&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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υποχώρησής τους. Τραυματίστηκε και έπεσε στη θάλασσα. Μετά από μια μέρα 
κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον φέρουν, σοβαρά τραυματισμένο, σε 
στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. 

Μόνο μετά την ενοποίηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, το 1947, του επετράπη 
να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου γνώρισε τη Λουκία Σουλάμ, επιζήσασα του 
Άουσβιτς και ξεκίνησε οικογένεια. Καθώς η εβραϊκή παράδοση ήταν πολύ 
σημαντική γι’ αυτόν, φρόντιζε  το νεκροταφείο και μαζί με τη σύζυγό του Λουκία τη 
Συναγωγή. Ήταν χαρά του να ξεναγεί τους επισκέπτες με καταγωγή από τη Ρόδο 
και να συγκεντρώνει  παλιές φωτογραφίες και υλικό και να τα δίνει στους συγγενείς 
εκείνων που χάθηκαν στα στρατόπεδα.  Πέθανε τον Φεβρουάριο του 1982. Άφησε 
πίσω τρεις κόρες που είχαν ήδη μεταναστεύσει στο  Ισραήλ. 

 

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
HANNAH ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος από τις αρχές του 2021 συμμετέχει στο 
ευρωπαϊκό έργο με τίτλο REC "HANNAH: cHallenging And debuNkiNg 
Antisemitic MytHs (HANNAH)". Το έργο #HANNAH στοχεύει στην προώθηση 
της εβραϊκής ιστορίας, στην ενίσχυση της μνήμης της Shoah και στην 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την 
Πολωνία, μέσω επιμορφωτικών δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, 
ευαισθητοποίησης και συμβολής χάραξης συγκεκριμένων πολιτικών. Θυμίζουμε ότι 
το πρόγραμμα είναι διετές (2021-22) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship (2014-
2020). 
 
Εκτός από το ΕΜΕ, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι: Η JKPeV 
από τη Δρέσδη της Γερμανίας, το Εβραϊκό Μουσείο της Γαλικίας στην Κρακοβία 
της Πολωνίας, το CENTROPA από το Αμβούργο της Γερμανίας, την ReadLab από 
την Αθήνα και η Terraforming από το Νόβι Σαντ της Σερβίας.   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021. 
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως την 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και 
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με e-
mail στο pr@kis.gr 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:-hannah-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:-hannah-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:-hannah-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
mailto:pr@kis.gr
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