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Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα τους
προπηλακισμούς και τη βία που ασκήθηκε σε βάρος του πρώτου δημότη της
Θεσσαλονίκης, του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, στη διάρκεια μιας ειρηνικής
εκδήλωσης των Ελλήνων Ποντίων συμπολιτών μας για την Εθνική Ημέρα Μνήμης
της γενοκτονίας των Ποντίων.
Στεκόμαστε δίπλα και μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη, τον άνθρωπο που δεν δίστασε
να σταθεί απέναντι στους νοσταλγούς του ναζισμού φορώντας το κίτρινο άστρο του
Δαυίδ στο πέτο του, για να μην ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα, εκείνη την
κολασμένη εποχή, και όλοι μαζί να θωρακίσουμε τις αξίες της δημοκρατίας μας
απέναντι σε όσους επιχειρούν με τη βία να επιβάλλουν τον σκοταδισμό.
Αθήνα 21 Μαΐου 2018
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ» - Συναγωγή Μοναστηριωτών, Μνημείο
Ολοκαυτώματος, Μουσείο Ολοκαυτώματος
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν από τις 16 Μαΐου 2018 την
Αναμνηστική Σειρά γραμματοσήμων - φεγιέ «Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων». Η Σειρά αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους Έλληνες πολίτες που,
λόγω του θρησκεύματός τους, εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Πενήντα χιλιάδες
αθώες ψυχές από όλη την Ελλάδα οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα Άουσβιτς Μπίρκεναου. Το 96% των μελών της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης,
δηλαδή 46.091 άνθρωποι, εστάλησαν τον Μάρτιο του 1943 στο Άουσβιτς.
Επέστρεψαν μόνο 1.950 άτομα.
Η έκδοση αποτελείται από τρία φεγιέ διαστάσεων 70Χ85mm που περιλαμβάνουν
από ένα γραμματόσημο 35 X 45 mm. Τα φεγιέ είναι αριθμημένα και διατίθενται
αποκλειστικά σε σετ, στην τιμή των 4,50 € ανά σετ. Οι παραστάσεις που έχουν
επιλεγεί είναι: Το μνημείο του Ολοκαυτώματος, η Συναγωγή Μοναστηριωτών, το
Μουσείο
Ολοκαυτώματος
της
Ελλάδας.
Κυκλοφορούν
επίσης
και
εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας που έχουν παράσταση
σχετική με το θέμα της σειράς.
Η σειρά κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2018 και θα διατίθεται από τα
Ταχυδρομικά Καταστήματα μέχρι να εξαντληθεί.
Τα γραμματόσημα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της βιβλιοπαρουσίασης του βιβλίου
του Γ. Πηλιχού «ΑΟΥΣΒΙΤΣ Αριθμός Μελλοθανάτου», που έγινε στις 16.5.18, στο
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλου
και του Υπουργού ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά.
Ο κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου, Πρόεδρος του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος & της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, αναφέρει σχετικά:

«Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης όπως έχει διατυπωθεί από ιστορικούς
υπήρξε η σημαντικότερη μεταξύ των δεκάδων οργανωμένων Κοινοτήτων που
δημιουργήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα και
συγκαταλέγονταν μεταξύ των σημαντικότερων Εβραϊκών Κοινοτήτων της
Διασποράς. Η εγκατάσταση 20.000 Εβραίων από την Ισπανία το 1492 στη
Θεσσαλονίκη λειτούργησε καταλυτικά, στους αιώνες που ακολούθησαν, για την
πρόοδο της «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων». Η εισβολή των Ναζί στη Θεσσαλονίκη
στις 9 Απριλίου 1941 έμελλε να αποτελέσει την αρχή του τέλους για αυτό το
θαυμαστό οικοδόμημα που οι προγονοί μας δημιουργούσαν σε βάθος αιώνων. Οι
Ναζί προσπάθησαν να σβήσουν κάθε ίχνος Εβραϊκής παρουσίας από την πόλη και
οδήγησαν το 96% των μελών της Κοινότητάς μας, 50.000 αθώες ψυχές στα
στρατόπεδα Άουσβιτς και Μπίρκεναου. Συνολικά δολοφονήθηκε το 86% των
Εβραίων από όλη την Ελλάδα. Η ειδική σειρά των ΕΛΤΑ αποτελεί ένα ελάχιστο
φόρο τιμής στους Έλληνες πολίτες που εξοντώθηκαν το 1943 λόγω του
θρησκεύματός τους, σε όσα είχαν δημιουργήσει αυτοί και οι πρόγονοί τους, στους
λίγους που επέζησαν και είχαν τη δύναμη να χαράξουν το παρόν και το μέλλον του
Ελληνικού Εβραϊσμού».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΆΟΥΣΒΙΤΣ: Έλληνες – Αριθμός
Μελλοθανάτου» & ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου έγινε στις 16
Μαΐου 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εκδήλωση για την
παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού, «Άουσβιτς: Έλληνες - Αριθμός
Μελλοθανάτου», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ). Η σημαντική αυτή έκδοση την οποία
έχουν επιμεληθεί τα ΕΛΤΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, έχει ήδη
παρουσιαστεί σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος στον χαιρετισμό του
μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι «αυτή η κατάθεση πνεύματος και ψυχής του κ.
Πηλιχού, μας θυμίζει ότι το Άουσβιτς είναι, ταυτοχρόνως μία μεγάλη “πληγή” και μια
μεγάλη “καμπάνα”. Μια μεγάλη, χαίνουσα, πληγή στο “σώμα” της Ανθρωπότητας,
από την οποία ρέει και θα ρέει πάντοτε το αθώο αίμα εκείνων, οι οποίοι έπεσαν
θύματα μιας αδιανόητης βαρβαρότητας. Είναι όμως και μια μεγάλη καμπάνα, η
οποία θα ηχεί, πάντα πένθιμα, για να κρατάει σε εγρήγορση την συνείδησή μας,
προκειμένου μην ξαναπέσει, ποτέ πια στον λήθαργο της λησμονιάς. Γιατί ήταν
αυτός ο λήθαργος της λησμονιάς που άφησε να “φυτρώσουν” εκείνοι οι εφιάλτες».
Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ κ. Νίκος Παππάς στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων τόνισε
ότι με αφορμή την τέχνη καλούμαστε να μιλήσουμε για το Ολοκαύτωμα
αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Το περιεχόμενο του βιβλίου μας προτρέπει να
μιλήσουμε για πληγές που ελάχιστα έχουν επουλωθεί, μας υπαγορεύει να
θυμηθούμε τραγικά συμβάντα και γεγονότα, καθοριστικά και για τη χώρα μας και
για την Ευρώπη χρησιμοποιώντας δύο μονάδες μέτρησης από τη μία την
ανθρώπινη υπόσταση και από την άλλη την ανθρωπότητα ως σύνολο. Η
ειλικρίνεια, η αλήθεια και η γνώση ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές της πολυετούς
έρευνας του Γιώργου Πηλιχού, ακριβώς για τις αξίες αυτές και για την ποιότητα της
δουλειάς είναι μεγάλη χαρά μας που το έργο αυτό τέθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου μας και των ΕΛΤΑ».
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Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν – Άμπα,
η οποία ευχαρίστησε τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ κ. Νίκο Παππά για την ευαισθησία του
στην έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου.
Η παρουσίαση του βιβλίου, μαζί με το συγγραφέα, έγινε από τον καθηγητή
Εβραϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και Επικεφαλής Ιστορικό στο
Ινστιτούτο Shem Olam για την Έρευνα, Τεκμηρίωση και Διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, Δρα Gideon Greif και τον Επικεφαλής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA)
και Ειδικό Γραμματέα Πολιτιστικής και Θρησκευτικής Διπλωματίας, Δρα Ευστάθιο
Λιανό Λιάντη.
Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η αναμνηστική σειρά
γραμματοσήμων των ΕΛΤΑ - Φεγιέ, «Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων», η
οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018. Επίσης, ο
υπουργός ΨΗΠΤΕ κ. Νίκος Παππάς χάρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το
βιβλίο με τον αριθμό 2 του συγγραφέα Γ. Πηλιχού.
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης
Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ο
Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Ιωάννης Ζαρολιάγκης, η τ. πρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαυίδ
Σαλτιέλ, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Μάκης Μάτσας, ο πρόεδρος
της Ι.Κ. Χαλκίδας Μάκης Μάισης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του ΚΙΣΕ,
Βενιαμίν Αλμπάλας και Δανιήλ Μπεναρδούτ, ο γενικός γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών
Ιωσήφ Μιζάν, ο τ. πρόεδρος του ΚΙΣΕ Μωυσής Κωνσταντίνης, καθώς και
εκπρόσωποι των πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΤΑΡΑΡΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Της Βάσως Κόλλια
Στο 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε στις 24.5.2018 σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Πρεσβεία του Ισραήλ
εκδήλωση για την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών» του Yad Vashem στους
Γεώργιο και Χαρίκλεια Νταραρά και Βασίλη Νταραρά που έσωσε τη ζωή του Βίκτωρ Λεβή
και του γιου του Σαμ Λεβή κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ο τίτλος του «Δικαίου των Εθνών» είναι τιμητικός τίτλος που απονέμεται από το Yad
Vashem, το Ίδρυμα για τη Μνήμη των Μαρτύρων και των Ηρώων του Ολοκαυτώματος,
εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, σε μη-Εβραίους, που στη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, με κίνδυνο της ζωής τους, έσωσαν τις ζωές Εβραίων. Για να δοθεί
αυτή η διάκριση ύψιστου κύρους, απαιτείται διεξοδική έρευνα από το Yad Vashem και
έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ.
Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 337 Έλληνες μη Εβραίοι έχουν λάβει το βραβείο, για
τον ηρωισμό και την αυτοθυσία που επέδειξαν την περίοδο της Κατοχής, διασώζοντας
Έλληνες Εβραίους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και γνώστες ιστορικές προσωπικότητες
όπως o μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνός, ο πρώην
Δήμαρχος Ζακύνθου Λουκάς Καρρέρ, οι Μακαριστοί Μητροπολίτες Ζακύνθου και
Δημητριάδος, Χρυσόστομος και Ιωακείμ αντίστοιχα, και η ηρωίδα της Εθνικής
Αντίστασης, Λέλα Καραγιάννη.
Ο αριθμός των Ελλήνων «Δικαίων των Εθνών» αυξάνεται ολοένα και περισσότερο καθώς
έρχονται συνεχώς στο φως ιστορίες διάσωσης Ελλήνων Εβραίων από θαρραλέους
Έλληνες Χριστιανούς συμπατριώτες τους. Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις των Εβραίων
συμπατριωτών μας λαμβάνουν χώρα σε όλη την τότε κατεχόμενη Ελλάδα. Ενώ λοιπόν
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έχει ξεκινήσει το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων από τους ναζί, η κατεχόμενη Αθήνα
γεμίζει με συνθήματα στους τοίχους που καλούν τους πολίτες: «Έλληνες κρύψτε τους
Εβραίους» ή «Συμπολίτες, βοηθώντας τους Εβραίους πολεμάτε τους κατακτητές». Οι
διωκόμενοι Εβραίοι κατέφυγαν και κρύφτηκαν κυρίως στα χωριά και στην Αθήνα.
Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί έκρυψαν Εβραίους σε εκκλησίες και
μοναστήρια. Η αθηναϊκή αστυνομία και οι υπηρεσίες αλλοδαπών προμήθευσαν πλαστές
ταυτότητες και πιστοποιητικά.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτές οι προσπάθειες προστασίας των συμπατριωτών μας Εβραίων.
Άνθρωποι απλοί, χωρίς κανένα απολύτως συμφέρον προστάτεψαν τους Εβραίους από
τον διωγμό των ναζί. Όχι μόνο μεμονωμένα άτομα, αλλά συχνά οικογένειες ολόκληρες,
βρήκαν καταφύγιο σε σπίτια Χριστιανών συμπολιτών τους. Εκείνοι που τους έκρυβαν
ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που διακινδύνευσαν τη ζωή την δική και της
οικογένεια τους καθώς γνώριζαν ότι σε περίπτωση που αποκαλύπτονταν, οι γερμανικές
διαταγές προέβλεπαν την εσχάτη των ποινών. Οι περισσότεροι από τους κρυμμένους
Εβραίους ήταν παιδιά, των οποίων οι γονείς είχαν ήδη σταλεί στα στρατόπεδα
εξόντωσης.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, καθώς και ο
Μητροπολίτης Ιλίου και Αχαρνών κ. Αθηναγόρας ο οποίος «ανακρίθηκε» από τους
μαθητές του σχολείου σχετικά με θέματα που τους προβληματίζουν, όπως η αξία του
αλληλοσεβασμού των θρησκειών.
Επίσης παρευρέθησαν ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Μ. Μάτσας, ο
Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος Β. Αλμπάλας και Β.Ελιέζερ αντίστοιχα, ο ΓΓ Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζής και η
Α´
Σύμβουλος
της
Πρεσβείας
του
Ισραήλ
Σ.
Χασσόν.
Όσοι παρευρεθήκαμε στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση, την ευθύνη της οποίας είχε ο
καθηγητής Θεολογίας του σχολείου πατέρας Αντώνιος Καλλιγέρης, ζήσαμε μια όαση
αγάπης και αλληλοσεβασμού μέσα στην καθημερινότητα μας που κατακλύζεται από
μηνύματα
μίσους,
εχθρότητας,
ρατσισμού
και
αντισημιτισμού.

* Η κα Βάσω Κόλλια είναι πολιτικός επιστήμων, πρώην Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΗΓΗ: LIBERAL

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ΝΠΔΔ και η έδρα του είναι
στην Ι.Μ. Πεντέλης. Πρόεδρός του είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κέντρο οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα
ενημέρωσης και διδασκαλίας για λειτουργούς Μέσης και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στις 13 Μαΐου 2018 ολοκληρώθηκε με ειδική ημερίδα για το 2017-2018, για δεύτερο
χρόνο, το πρόγραμμα "Γνωρίζοντας και Διδάσκοντας για τον Ιουδαϊσμό μέσα
από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα". Είχαν προηγηθεί
κατά τη διάρκεια του έτους, ενημερώσεις και επισκέψεις διδασκόντων και
διδασκομένων στην Ιερά Συναγωγή Αθηνών, το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην
Αθήνα, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος κ.ά.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους με παρουσιάσεις,
ομιλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ποιήματα, θεατρικά και μουσικά
δρώμενα, βίντεο, φωτογραφικό υλικό κ.ά. με εβραϊκού περιεχομένου θέματα
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(ιστορία Ι.Κ. Ελλάδος, Ολοκαύτωμα, θρησκευτικές λειτουργίες, εβραϊκές γιορτές,
ρατσισμός, αντισημιτισμός κ.ά.) τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα και
σχολιάστηκαν διαδραστικά.
Τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο Ά Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ Βενιαμίν
Αλμπάλας, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι "η δουλειά που γίνεται στο
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη γνωριμία και τη διδασκαλία
του Ιουδαϊσμού μέσα από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα
είναι καταπληκτική γιατί αναβλύζει αγάπη, κατανόηση, αλληλοσεβασμό και
αποδοχή του διαφορετικού και ταυτόχρονα καταρρίπτει τα γνωστά αντισημιτικά
στερεότυπα. Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί γίνεται και απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού, αφού διδάσκοντες
και διδασκόμενοι αποτελούν τα ζωντανά και υγιή κύτταρα της κοινωνίας μας που
με τον τρόπο τους και τις ιδέες τους θα περιορίσουν αποτελεσματικά το ρατσισμό,
τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία".
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Διευθυντής του Κέντρου και Ηγούμενος της Ι.Μ.
Πεντέλης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών Ιωάννης, ο Ραββίνος
Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Ιλίου και οι υπεύθυνοι
του Κέντρου για το πρόγραμμα.
Όπως σχολίασε ο Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ "η Ημερίδα αυτή είναι ένα πολύτιμο
εργαλείο για την προσέγγιση, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνύπαρξη
Χριστιανών και Εβραίων στην Ελλάδα για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, μακριά
από προκαταλήψεις, αφού στηρίζεται στην εκπαίδευση, στους δασκάλους και
στους μαθητές τους".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό
σύσσωμου του Ελληνικού Εβραϊσμού για τον βανδαλισμό του Εβραϊκού
νεκροταφείου της Αθήνας.
Δεν είναι απλά ένα ακόμα περιστατικό αντισημιτισμού. Δεν αποτελεί μόνον ασέβεια
προς τη μνήμη των νεκρών αδελφών μας, προσβάλλει την ηθική αξία του
σεβασμού των νεκρών που πρεσβεύουν και υιοθετούν οι τρεις μονοθεϊστικές
θρησκείες και ο ίδιος ο πολιτισμός μας. Εάν παραμείνουμε απαθείς θεατές των
αποτρόπαιων πράξεων που εκπορεύονται από τους οπαδούς του μίσους και του
φανατισμού, θα είναι σαν να ανοίγουμε εμείς, ξανά, τις πόρτες στη βαρβαρότητα,
επιτρέποντας την επιστροφή στην πιο σκοτεινή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας.
Στην περίοδο που τα ανθρώπινα όντα έχασαν την ανθρώπινη υπόστασή τους.
Ο αντισημιτισμός δεν είναι παρά το σύμπτωμα εκείνης της σκοτεινής περιόδου, που
είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει να βιώσει ξανά.
Καλούμε τις Aρχές του τόπου, τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπροσώπους των
Γραμμάτων, της Τέχνης και του Πολιτισμού, να δώσουν ένα δυναμικό παρών,
δίπλα στην εβραϊκή κοινότητα, δηλώνοντας τη σθεναρή αντίδρασή τους στον
αντισημιτισμό.
Αθήνα, 7.5.2018
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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ΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η Ελλάδα λέει ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν ένα δυναμικό παρών στο κάλεσμα της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών στη σιωπηρή διαμαρτυρία που έγινε την Κυριακή 13.5.18 για
τη συμβολική περιφρούρηση του εβραϊκού νεκροταφείου και τη διαφύλαξη της
ιερότητας του χώρου, ύστερα από την αποτροπιαστική πράξη βανδαλισμού των
μαρμάρων σηματοδότησης των τομέων του νεκροταφείου οι οποίες έχουν δωρηθεί
στη μνήμη θανόντων Ισραηλιτών. Φορώντας καπέλα και κρατώντας πανώ με το
σύνθημα «WHY? ΓΙΑΤΙ;» σχηματίσθηκε μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από τα
μάρμαρα που οι βάνδαλοι φανατικοί έσπασαν στις 5.5.2018.
Ήταν εκεί ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερωνύμου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, η Πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελλάδα Ιριτ
Μπεν Αμπα, o Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ο Γεν.
Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζής, η Γεν. Γραμματέας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο
Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος
Αθηναίων Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκαιας και
εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γεράσιμος Μπενετάτος, η Μορφωτική
Ακόλουθος της Γερμανικής πρεσβείας Μόνικα Φρανκ, ο εκπρόσωπος του
Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου WJC Omri Segelman, η τ. Γ.Γ. Ισότητας Βάσω
Κόλλια, και εκπρόσωποι πολλών Θρησκευτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.
Μεγάλη συμμετοχή είχε και η εκστρατεία συμπαράστασης «Say No To
Antisemitism» του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Κατά την έναρξη της διαμαρτυρίας μίλησαν οι: εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών ο Aρχιμανδρίτης Αθανάσιος, ο Γεν. Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισ.
Ελιέζερ, ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου WJC Omri
Segelman, ο Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής εκ μέρους του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, η Γεν. Γραμματέας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο
Αντιδήμαρχος Αθηναίων Λευτέρης Παπαγιαννάκης, και ο Πρόεδρος της Ι.Κ.
Αθηνών Μίνος Μωϋσής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απαγγελία του ψαλμού 102 από τον Ραββίνο
Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η
πορεία
ανέγερσης
του
Μουσείου
και
Εκπαιδευτικού
Κέντρου
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, του
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη με τον Γερμανό υπουργό, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά
Θέματα, Μιχαέλ Ροτ.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΟΣΕ Θανάσης
Σχίζας και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλυψώ Γούλα.
Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τον κ. Ροτ για την πορεία των διαδικασιών σχετικά
με την ανέγερση Μουσείου, στην περιοχή κοντά στον παλαιό Σιδηροδρομικό
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Σταθμό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη συνάντηση ξεκαθαρίστηκε ότι το Μουσείο και
Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν θα είναι μόνο για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, αλλά
γενικότερα για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας. Ο δήμαρχος Γιάννης
Μπουτάρης ανέφερε στον κ. Ροτ τη δέσμευση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή, όπου θα ανεγερθεί το
Μουσείο. «Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα δοθούν κάποια χρήματα για να ξεκινήσει
η ανέγερση του Μουσείου», δήλωσε στη Voria.gr ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης.
«Στη συνάντηση τονίσαμε ότι το Μουσείο και Εκπαιδευτικό Κέντρο θα έχει διεθνή
χαρακτήρα», σημείωσε η κ. Γούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη
συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα.
Από την πλευρά του ο Γερμανός Υπουργός ανέφερε το πόσο ενδιαφέρει το
συγκεκριμένο πρότζεκτ τη γερμανική κυβέρνηση με την ολοκλήρωση του έργου.
Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Μιχαέλ Ροτ είναι μεγάλος υποστηρικτής του
συγκεκριμένου πρότζεκτ και πως από την αρχή συμμετείχε στις συζητήσεις για την
ανέγερσή του Μουσείου.
Το Μουσείο και Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ολοκαυτώματος στην περιοχή του Παλιού
Σιδηροδρομικού Σταθμού είναι φόρος τιμής της πόλης 55.000 Ελλήνων Εβραίων
της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα VORIA

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα τη
νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο θρησκευτικός παράγων Αχμέτ Μετέ εναντίον
των Εβραίων.
Πρόσφατα δημοσιεύματα, φέρουν τον αυτοαποκαλούμενο Μουφτή Αχμέτ Μετέ, σε
ομιλία του στο Τέμενος Κενταύρου στη Ξάνθη, ότι δήλωσε τα εξής: «Εγώ
κατηγόρησα ως δολοφόνους βρεφών τους Εβραίους επειδή έσφαξαν βρέφη…
Δείτε, και ο πατέρας μου αν σκότωνε βρέφη εγώ και εκείνον θα κατηγορούσα.
Γίνεται να σκοτώσει κανείς ένα βρέφος, ένα ανυπεράσπιστο βρέφος; Αν έρχονταν
σκότωναν, έκλεβαν και έκαναν ανεπίτρεπτα πράγματα στα παιδιά μας δεν θα
μιλήσουμε δηλαδή εμείς; (Η θρησκεία) λέει ως Μουσουλμάνος αν μπορείς να
διορθώσεις κάτι με το χέρι σου να το κάνεις, αν δε γίνεται με το χέρι σου τότε να το
διορθώσεις με τη γλώσσα σου, αν δε γίνεται με τη γλώσσα σου τότε να τον μισήσεις
μέσα από την καρδιά».
Ο Αχμέτ Μετέ, στις 26 Απριλίου 2018 καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκισης, με την
ποινή του να είναι εξαγοράσιμη επειδή είπε πως είχε δίκιο ο Χίτλερ που έκανε
σαπούνι τους Εβραίους. Συνεχίζει όμως το κήρυγμα μίσους.
Επαναλαμβάνουμε, ότι ένας λειτουργός μιας θρησκευτικής μειονότητας, της
μουσουλμανικής, αντί να είναι κήρυκας της θρησκευτικής ειρήνης, της
ανεκτικότητας και της συμφιλίωσης, γίνεται κήρυκας μίσους. Δεν έχει αυτό
το δικαίωμα. Αν δεν αισθάνεται την υποχρέωση να διδάσκει τη συμφιλίωση
ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν δικαιούται πάντως να κηρύττει το μίσος. Είναι
γνωστό ότι ο αντισημιτισμός, που φτάνει μέχρι την εξύμνηση του Nαζισμού
και του Χίτλερ και της καταγγελίας των Εβραίων ως σφαγέων παιδιών, ανθεί
σε ισλαμιστικά καθεστώτα, αλλά σε μια Δημοκρατία όπως η Ελληνική, δεν
είναι ανεκτός.
Η ρητορική μίσους η οποία μάλιστα προκαλεί σε άσκηση βίας εις βάρος των
Εβραίων, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε μια χώρα που επιδιώκει την αρμονική
συμβίωση όλων των πολιτών της ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή
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θρησκείας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Αρχές της Ελληνικής Πολιτείας θα
περιφρουρήσουν αυτό το συνταγματικό δικαίωμα και θα λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα απέναντι στους κήρυκες του μίσους και του φανατισμού.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2018
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Δύο γελοιογραφίες του Μιχάλη Κουντούρη, με έντονα μηνύματα δαιμονοποίησης
του Ισραήλ και απαράδεκτου παραλληλισμού με το Ολοκαύτωμα, δημοσιεύθηκαν
στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 10 και 11.4.2018. Με τεκμηριωμένα
επιχειρήματα και αναλυτική κριτική σκέψη, σχολίασαν τις γελοιογραφίες οι: η
πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν-Αμπα (ΕΦ.ΣΥΝ.11/4/2018), ο
δημοσιογράφος και γ.γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ («Ματωμένα αποτυπώματα»
ΕΦ.ΣΥΝ. 16/4/2018) και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς («Δεν ξεχνούμε το
Ολοκαύτωμα» ΕΦ.ΣΥΝ.16/4/2018). Διαβάστε παρακάτω τα άρθρα:

•

«Ματωμένα αποτυπώματα» του Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ,
ΕΦ. ΣΥΝ. 16.4.2018

Γιομ Ασσοά. Ημέρα του Ολοκαυτώματος, 11 Απριλίου 2018. Οι Εβραίοι θρηνούν
6.000.000 ομοθρήσκους τους που άδικα και βάναυσα θανατώθηκαν στους
θαλάμους αερίων των ναζιστικών στρατοπέδων! Την ίδια ακριβώς μέρα, στην
Ελλάδα, η «Εφημερίδα των Συντακτών», γνωστή για τον ανελέητο αγώνα της κατά
του αντισημιτισμού και του νεοναζισμού, φιλοξένησε σκίτσο στο οποίο Ισραηλινός
στρατιώτης αφήνει τα ίχνη των ματωμένων χεριών του στο Τείχος των
Δακρύων, δίπλα σε πολλά άλλα ματωμένα αποτυπώματα, άλλων ανθρώπων
που προφανώς προσεύχονταν πριν από αυτόν. Ξέρετε, όλοι οι Εβραίοι έχουμε
επισκεφθεί το Τείχος των Δακρύων, πολλοί από εμάς προσεύχονται και ακουμπούν
το Τείχος αυτό που είναι οτι απέμεινε από το Ναό του Σολομώντα. Τα ματωμένα
αποτυπώματα, κατά τον σκιτσογράφο, μπορούν να είναι τα ματωμένα
αποτυπώματα κάθε Εβραίου που έχει επισκεφθεί το Τείχος των
Δακρύων! Μια μέρα νωρίτερα, φιλοξενήθηκε στην ίδια εφημερίδα άλλο σκίτσο
(του ιδίου σκιτσογράφου) όπου η Λωρίδα της Γάζας ταυτιζόταν με κρατούμενο
των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης!
Σκίτσα τα οποία θα ζήλευε βέβαια ο αρχιτέκτων της Ναζιστικής προπαγάνδας, ο
Γιόζεφ Γκέμπελς, προκειμένου να αποδείξει τον εγκληματικό χαρακτήρα του
Εβραίου της εποχής εκείνης. Αλοίμονο όμως! 74 χρόνια μετά, δεν είναι δυνατόν να
δαιμονοποιηθεί ο Εβραίος και μάλιστα την ημέρα του Ολοκαυτώματος! Μπορεί
όμως να ταυτιστεί ο Ισραηλινός στρατιώτης, ο Ισραηλινός πολίτης, με το «απόλυτο
κακό»: Με τους Ναζί! Έτσι κανείς δεν θα μπορεί να κατηγορηθεί για αντισημιτισμό.
Λάθος! Η ταύτιση των Ισραηλινών με το «απόλυτο κακό» δεν είναι τίποτε
άλλο από την απογύμνωση του Κράτους του Ισραήλ από κάθε ηθική αξία.
Είναι αυτό ακριβώς που επιδίωξε και πέτυχε ο Γκέμπελς, δηλαδή την
απογύμνωση του Εβραίου από κάθε ηθική αξία, για να οδηγήσει τους
Γερμανούς, τον πιο πολιτισμένο λαό της Ευρώπης, στην εκτέλεση του πλέον
εγκληματικού σχεδίου βιομηχανικής εξαφάνισης του Εβραϊκού λαού. Και ο
σχεδιασμός του αυτός περιελάμβανε και σκίτσα... Τα σκίτσα του Γκέμπελς
συνιστούσαν άρνηση του δικαιώματος του Εβραίου να ζει. Ήταν σκίτσα του
παραδοσιακού αντισημιτισμού.
Η κριτική στην πολιτική ενός κράτους είναι απολύτως σεβαστή, απαραίτητη και
πολλές φορές χρήσιμη. Κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί την εικόνα ενός Ισραηλινού
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στρατιώτη να πυροβολεί εν ψυχρώ έναν άοπλο. Η εγκληματική συμπεριφορά
όμως, ενός στρατιώτη, ο οποίος μάλιστα θα οδηγηθεί ενώπιον της Ισραηλινής
Δικαιοσύνης, και που καταδικάστηκε από την μεγάλη πλειοψηφία της κοινής
γνώμης, δεν μπορεί να τεκμηριώνει την ταύτιση ενός ολόκληρου λαού με το
«απόλυτο κακό». Η δαιμονοποίηση του Κράτους του Ισραήλ συνιστά άρνηση
του δικαιώματος ύπαρξης του και αυτή είναι η μορφή του σύγχρονου
αντισημιτισμού. Αυτήν ακριβώς τη δαιμονοποίηση επιδιώκουν τα σκίτσα που
φιλοξενήθηκαν από την «Εφημερίδα των Συντακτών». Σκίτσα που ευχαρίστως θα
υιοθετούσε, κάθε επίδοξος τρομοκράτης προκειμένου να τεκμηριώσει το μίσος του
εναντίον των Εβραίων και του Ισραήλ.
Το Ιράν και οι δορυφόροι του, η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και η Χεσμπολά στο
Νότιο Λίβανο επιδιώκουν την εξαφάνιση του Κράτους του Ισραήλ. Δεν το λέω εγώ.
Το διακηρύσσουν οι ίδιοι με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Και διερωτώμαι πραγματικά
πώς θα αντιδρούσε ένας οποιοσδήποτε σοβαρός στρατός που θα υπερασπιζόταν
την ασφάλεια της χώρας του όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν να
παραβιάσουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα προκειμένου, επαναλαμβάνω
όπως οι ίδιοι διακηρύσσουν, να εξαφανίσουν τους κατοίκους αυτής της χώρας. Τα
νότια σύνορα του Ισραήλ είναι διεθνώς αναγνωρισμένα μετά τη συνθήκη ειρήνης
που υπογράφηκε με την Αίγυπτο το 1978 και την αποχώρηση των Ισραηλινών από
τη Λωρίδα της Γάζας το 2005. Η Χαμάς για μια ακόμη φορά χρησιμοποιεί τους
Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινη ασπίδα για να πλήξει την
ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών.
Όπως είπε και η πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκόλντα Μέϊρ, προκειμένου
να επιτευχθεί η ειρήνη, οι Άραβες πρέπει να αγαπήσουν τα παιδιά τους
περισσότερο από ότι μισούν τους Ισραηλινούς. Το έκαναν οι Αιγύπτιοι, το έκαναν
οι Ιορδανοί, το κάνουν οι Σαουδάραβες και ζουν ειρηνικά με το Ισραήλ. Ας
ελπίσουμε ότι γρήγορα θα το κάνουν και οι Παλαιστίνιοι ώστε να
αποκτήσουν και εκείνοι τη δική τους πατρίδα δίπλα στο Ισραήλ και όχι αντί
του Ισραήλ.
«Εφημερίδα των Συντακτών», 16/4/2018

•

«Δεν ξεχνούμε το Ολοκαύτωμα» του Δημήτρη Ψαρρά, ΕΦ.
ΣΥΝ, 16.4.2018

Με αφορμή δύο σκίτσα του Μιχάλη Κουντούρη, που δημοσιεύτηκαν την
προηγούμενη βδομάδα στην «Εφ.Συν.», επανέρχεται βασανιστικό το ερώτημα για
τα όρια της ελευθερίας στον Τύπο και ειδικά στην πολιτική γελοιογραφία.
Προσωπικά με σόκαραν και τα δύο σκίτσα: το πρώτο επειδή ταύτιζε την κατάσταση
στη Λωρίδα της Γάζας με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, το δεύτερο
επειδή ταύτιζε όσους αγγίζουν το Τείχος των Δακρύων, δηλαδή τον ιερότερο τόπο
προσκυνήματος του ιουδαϊσμού, με ανθρώπους που έχουν βάψει τα χέρια τους
στο αίμα, θυμίζοντας έντονα το ανατριχιαστικό απόφθεγμα του Γιώργου
Καρατζαφέρη ότι «ο Εβραίος μυρίζει αίμα».
Η κριτική σύγκριση της πολιτικής του Ισραήλ με όσα υπέστη ο εβραϊσμός από τους
ναζί δεν είναι κάτι καινούργιο. Αποτελεί το κορυφαίο «επιχείρημα» των
αναθεωρητών ιστορικών στον αγώνα τους να σχετικοποιήσουν το Ολοκαύτωμα και
να μετατρέψουν τα θύματά του σε προγόνους σημερινών θυτών. Ειδικά στο
πολιτικό σκίτσο υπάρχει μια κακή παράδοση στην Ελλάδα, και μάλιστα στον
προοδευτικό Τύπο, όπου η αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους πολλές φορές
εκφράστηκε μέσω σκίτσων που γλιστρούσαν προς τον ανοιχτό αντισημιτισμό.
Από την άλλη μεριά το πολιτικό σκίτσο δεν μπορεί να υποστεί την ίδια κριτική, ούτε
να υποβληθεί στον ίδιο έλεγχο με ένα δημοσιογραφικό άρθρο. Από αυτή την άποψη
ο δημιουργός του φέρει πλήρη προσωπική ευθύνη, ενώ διατηρεί και το δικαίωμα
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να δίνει την προσωπική του ερμηνεία στο δικό του δημιούργημα. Και βέβαια
ακριβώς επειδή πρόκειται για σκίτσο, δηλαδή εξ ορισμού το μήνυμά του είναι
αφαιρετικό, βασίζεται σε στερεότυπα. Και τα στερεότυπα -αυτό το γνωρίζουμεσυνήθως είναι αρνητικά και πολύ συχνά αυθαίρετα και λανθασμένα.
Αυτή η εφημερίδα έχει δώσει αγώνα κατά του αντισημιτισμού στη χώρα μας.
Πρόκειται για γεγονός που αναγνωρίζεται και από εκείνους που διαμαρτυρήθηκαν
για τα σκίτσα. Και θα ήταν απολύτως άδικη η άντληση οποιουδήποτε
συμπεράσματος για την κατεύθυνση της εφημερίδας από ένα απλό σκίτσο και πολύ
περισσότερο η αναγόρευσή του σε δείγμα ανοχής του αντισημιτισμού.Γνωρίζω ότι
σ’ αυτό τον τομέα και το επίσημο Ισραήλ επιδεικνύει μεγάλη ευελιξία. Άλλωστε πριν
από λίγες μέρες οι αρχές του υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα τον αντιπρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη, γνωστό για τις σχετικές του απόψεις και
την προώθηση των βιβλίων του Πλεύρη και του Γκαροντί.
Από την άλλη πλευρά, η εφημερίδα μας δίνει καθημερινά αγώνα για τον
πλουραλισμό και την ποικιλομορφία των απόψεων. Δεν υπάρχει μέρα που να μην
έχει διαφωνήσει κάποιος από την ομάδα της «Εφ.Συν.» με κάποιον άλλον, ρητά ή
υπόρρητα, από τις στήλες της.
Μ’ αυτό το δεδομένο θεωρώ χρήσιμο να εκφράσω δημόσια την απόλυτη διαφωνία
μου σε κάθε απόπειρα σύγκρισης του Τρίτου Ράιχ με το Ισραήλ και του
Ολοκαυτώματος με τα δεινά που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι, γιατί το μόνο
συμπέρασμα στο οποίο οδηγεί αυτή η σύγκριση είναι η απαλλαγή του χιτλερικού
καθεστώτος από το βάρος τής βιομηχανικά οργανωμένης εξόντωσης ενός
ολόκληρου λαού. Πρόκειται ακριβώς για τη μέθοδο που ακολουθούν οι απολογητές
του ναζισμού, όπως μπορεί καθένας να διαπιστώσει από τα ποικίλα πονήματά τους
και πρώτα πρώτα το γνωστό φιλοχιτλερικό έργο του Πλεύρη. Αυτή η παρατήρηση
αφορά φυσικά και τα σκίτσα.
Γνωρίζω το αντεπιχείρημα. Το παπαγαλίσαμε όλοι μας πριν από τρία χρόνια. Η
δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν οι σκιτσογράφοι του «Charlie Hebdo» μέσα στα
γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού μάς έκανε να φωνάξουμε «Είμαστε όλοι
Σαρλί», εκφράζοντας τη διεθνή αλληλεγγύη στην ελευθερία της έκφρασης, χωρίς
προαπαιτούμενα και χωρίς περιορισμούς. Μόνο που αυτή η απόλυτη ελευθερία
έχει αξία όταν η κριτική στρέφεται κατά των ισχυρών και όχι κατά των αδυνάτων.
Και η σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος δεν χτυπά το Ισραήλ αλλά τη μνήμη των
6.000.000 θυμάτων του.
Γνωρίζω ότι κανείς δεν θα παραδεχτεί σήμερα ότι είναι αντισημίτης. Το αρνείται
άλλωστε και ο Πλεύρης. Ειδικά όσοι αναφέρονται στην Αριστερά διαρρηγνύουν τα
ιμάτιά τους όταν ακούν ότι μπορεί οι δημιουργίες τους να έχουν αντισημιτικά
χαρακτηριστικά. Αν επανέλθουμε όμως στο παράδειγμα του μακελειού στο γαλλικό
περιοδικό τον Ιανουάριο του 2015, ποιος θυμάται ότι, εκτός από τους
σκιτσογράφους του «Charlie Hebdo», δολοφονήθηκαν από την ίδια
φονταμενταλιστική ομάδα τέσσερις Εβραίοι σε ένα σούπερ μάρκετ κοσέρ. Και ποιοι
βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού και της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
φωνάζοντας «Είμαστε όλοι Εβραίοι»;
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Ολοκαυτώματος, της μεθοδευμένης γενοκτονίας 6 εκατομμυρίων εβραίων για μόνον τον
λόγο της θρησκείας τους, είναι αντισημιτισμός.
Πρόκειται για τη χειρότερη και πλέον ποταπή μορφή του, λειτουργεί συνειρμικά,
δημιουργεί στερεότυπα, διαβρώνει κοινωνίες υποκινώντας το μίσος, κινείται καταχθόνια.
Η υιοθέτηση και η διάδοσή του είτε μέσω σχημάτων λόγου, είτε μέσω σκίτσων (όπως
τα πρόσφατα του Μ. Κουντούρη στην ΕΦ.ΣΥΝ. 10 – 11/4/18 και 2/5/2018), με τη
χρήση μάλιστα και θρησκευτικών συμβόλων, είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη. Νέος ή
παλαιός, ο αντισημιτισμός είναι πάντα ο ίδιος, ενθαρρύνει το μίσος και τον φανατισμό
για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, θυσιάζοντας κάθε έννοια κριτικής,
σχολιασμού και ενημέρωσης στο βωμό της φθηνής προπαγάνδας.
Αθήνα 4 Μαΐου 2018
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
Π.Α. Μ. ΑΜΠΑΣ
Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς, σε ομιλία του στη Ραμάλα στις
30.4.2018, προέβη σε απαράδεκτες δηλώσεις καθώς, μεταξύ των άλλων, ανέφερε
ότι «οι εβραίοι εξοντώθηκαν (από τη Ναζιστική Γερμανία) όχι λόγω της θρησκείας
τους, αλλά λόγω της κοινωνικής τους δραστηριότητας που συνδεόταν με τις
τράπεζες και την τοκογλυφία».
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση του
ελληνικού εβραϊσμού και καταδικάζει απερίφραστα τις δηλώσεις του Προέδρου της
Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς, οι οποίες δυστυχώς τον κατατάσσουν στον
κατάλογο των αρνητών του Ολοκαυτώματος.
Τέτοιου είδους απόψεις, που αλλοιώνουν την ιστορική πραγματικότητα και
ενθαρρύνουν το μίσος, δεν μπορεί παρά να αποδοκιμαστούν από τη διεθνή
κοινότητα και από το σύνολο του εβραϊκού λαού σε ολόκληρο τον κόσμο.
Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ των 6.000.000 Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού,
συμπεριλαμβάνονται 65.000 Έλληνες Εβραίοι.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2018
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΜΑΤΑΡΑΣΣΟ «ΚΙ ΟΜΩΣ
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΑΝ»
Στις 23.4.2018 έγινε στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο της I.K. Αθηνών,
εκδήλωση που διοργάνωσαν το ΚΙΣΕ και οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια για την
παρουσίαση του βιβλίου «Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν. Η καταστροφή των
Ελληνοεβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τη Γερμανική Κατοχή», του Ισαάκ
Ματαράσσο.
Πρόκειται για εμπλουτισμένη επανέκδοση του βιβλίου που ο γιατρός Ισαάκ
Ματαράσσο, από τη Θεσσαλονίκη, δημοσίευσε το 1948 καταγράφοντας τον διωγμό
και την εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και μεταπολεμικά τις μαρτυρίες
που συνέλεξε από τους επιζώντες ομήρους τους οποίους περιέθαλπε ως
γιατρός. Για την παρουσίαση της νέας έκδοσης ήρθαν στην Ελλάδα τα εγγόνια του
Ματαράσσο, Φρανσουά και Πασκάλ.
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Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος αναφέρθηκε
στη σημασία της συγκεκριμένης μαρτυρίας λόγω της εγγύτητάς της με το
Ολοκαύτωμα, και ο εγγονός του συγγραφέα Φρανσουά Ματαράσσο, ο οποίος
αναφέρθηκε στην έντονη προσωπικότητα του παππού του, όπως του έχει
μεταφερθεί από τις διηγήσεις του πατέρα του Ρομπέρ. Χαρακτηριστικά ο Φ.
Ματαράσσο τόνισε πως παρότι ο πατέρας του μετανάστευσε πολύ νέος και η
οικογένεια έχτισε τη ζωή της στην Αγγλία και τη Γαλλία, οι αναμνήσεις του από τη
Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ζωντανές και μετέδωσε τους δεσμούς και την αγάπη του
για την Ελλάδα στα παιδιά του. Αφού αναφέρθηκε στις περιπέτειες και τον χωρισμό
των μελών της οικογένειας κατά την Κατοχή, καθώς και στο πάθος του παππού
του να καταγράφει τα πάντα «για να μάθει ο κόσμος», ο Φ. Ματαράσσο έκλεισε την
ομιλία του ευχαριστώντας τους συντελεστές της εκδήλωσης και της έκδοσης,
φανερά συγκινημένος από το ενδιαφέρον και την εκτίμηση που η Ελλάδα και η
εβραϊκή κοινότητα τρέφουν για την οικογένεια Ματαράσσο, όπως είπε
χαρακτηριστικά.
Ακολούθησε η εισαγωγική ομιλία της ιστορικού Οντέτ Βαρών – Βασάρ, η οποία
ήταν και η συντονίστρια της εκδήλωσης. Η Ο. Βαρών – Βασάρ καλωσόρισε την
έκδοση επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μία κατάλληλη χρονική στιγμή καθώς οι
μαρτυρίες και οι μελέτες γύρω από το Ολοκαύτωμα αποκτούν νέα αξία υπό το
πρίσμα της σημερινής εποχής. Επίσης, ενέταξε το βιβλίο αυτό στην τριλογία της
σειράς «Θέματα Εβραϊκής Ιστορίας» των εκδόσεων Αλεξάνδρεια, που
περιλαμβάνει την επανέκδοση των χειρογράφων του Μαρσέλ Νατζαρή και το βιβλίο
του Λεόν Σαλτιέλ με τις πρωτοδημοσιευόμενες επιστολές τριών Εβραίων μητέρων
από το γκέτο της Θεσσαλονίκης στους γιους τους.
Η
ομότιμη
καθηγήτρια
Φιλολογίας
του
Α.Π.Θ., Φραγκίσκη
Αμπατζοπούλου μίλησε για τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του Ισ.
Ματαράσσο, τον επιστήμονα -γιατρό, τον άνθρωπο, τον λόγιο, τον χρονογράφο της
Κατοχής και των μαρτυριών των επιζώντων, όπως τις γνώρισε και τις εκτίμησε μέσα
από την επιμέλεια του υλικού του βιβλίου, των χειρογράφων του Ματαράσσο, και
την επικοινωνία της με την οικογένειά του και τα εγγόνια του. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε η ομιλήτρια στη συνεργασία της με την 87χρονη σήμερα νύφη του, την
ιστορικό Πολίν Ματαράσσο, η οποία, έχοντας διατηρήσει το αρχείο του συζύγου και
του πεθερού της, έγραψε και την εισαγωγή του βιβλίου.
Ο ιστορικός Δημήτρης Βαρβαρίτης, μέσα από τις δικές του έρευνες σε αρχεία και
βιβλιοθήκες του εξωτερικού, παρακολούθησε την πορεία των εργασιών του
Ματαράσσο (σε δακτυλογραφημένες μεταφράσεις στα αγγλικά και τα γαλλικά)
στο Σύδνεϋ, την Τουλούζη, τις ΗΠΑ, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Η ιστορικός Ελένη Μπεζέ, παρουσίασε την εισήγησή της με παράλληλη προβολή
σημαντικού φωτογραφικού υλικού για τον Ισαάκ Ματαράσσο, το έργο του και τον
ρόλο του στην αμέσως μεταπολεμική περίοδο για την ανασυγκρότηση των
εβραϊκών κοινοτήτων. Συμβολικός είναι ο δεσμός της ομιλήτριας με την αρχική
έκδοση του 1948 του βιβλίου, που είχε εκδοθεί στο τυπογραφείο του παππού της
Μπεζέ.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΜΠΕΝΖΕΕ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
H δραματική έκκληση "Ποτέ ξανά", αντήχησε στην τελετή αποκαλυπτηρίων του
μνημείου -μαρμάρινης πλάκας Μνήμης Ελλήνων Θυμάτων- με την οποία η Ελλάδα
τίμησε τους πάνω από 350 νεκρούς της -θύματά της στο πρώην γερμανοναζιστικό
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Έμπενζεε της 'Ανω Αυστρίας, στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου.
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Στην τελετή στις 28.4.2018 παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες της ελληνικής και
κυπριακής πρεσβείας στην Αυστρία -με επικεφαλής την πρέσβειρα της Ελλάδας
Χρυσούλα Αλειφέρη- της Ιεράς Μητρόπολης Αυστρίας, του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του, Βίκτωρα Ελιέζερ, όπως επίσης
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Αυστρίας, του Διαπολιτιστικού Συλλόγου
Μακεδονία (με επικεφαλής τους προέδρους τους) και του Συλλόγου Ελλήνων
Φοιτητών και Επιστημόνων του Γκρατς. Παραβρέθηκαν επίσης αρκετοί Έλληνες και
Εβραίοι Έλληνες που ζουν στην Αυστρία, καθώς και ο ιδρυτής και διευθυντής του
Μουσείου Ιστορίας στο Έμπενζεε Δρ. Κουατέμπερ, ο οποίος είχε βοηθήσει ουσιαστικά
και διαδικαστικά στην τοποθέτηση της πλάκας Μνήμης Ελλήνων Θυμάτων στις πρώην
εγκαταστάσεις του στρατοπέδου συγκέντρωσης.

Τρισάγιο στην μνήμη των Ελλήνων θυμάτων τέλεσε ο εκπρόσωπος της Ιεράς
Μητρόπολης Αυστρίας, ιερέας πάτερ Ηλίας, ενώ την εβραϊκή επιμνημόσυνη
προσευχή ανέπεμψε ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου, ο οποίος αργότερα εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο.
Στην ομιλία της, η πρέσβειρα της Ελλάδας Χρυσούλα Αλειφέρη τόνισε ως ιδιαίτερα
σημαντικό την τοποθέτηση τώρα εθνικού ελληνικού μνημείου στο πρώην ναζιστικό
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Έμπενζεε, με μέριμνα της ελληνικής πολιτείας και
συγκεκριμένα του υπουργείου Εξωτερικών και του ιδίου του υπουργού Νίκου
Κοτζιά. Με την επικείμενη ολοκλήρωση της θητείας της, η απερχόμενη πρέσβειρα,
θεωρούσε, όπως σημείωσε, ως υποχρέωσή της την εκπλήρωση ενός εθνικού χρέους,
την τοποθέτηση εθνικού ελληνικού μνημείου, καθώς η πλάκα Μνήμης είχε
κατασκευαστεί προ ετών από πεντελικό μάρμαρο, αλλά λόγω διαφόρων συγκυριών δεν
είχε τοποθετηθεί έως σήμερα.

Χαίρεται που οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να καταπολεμήσουν τον ρατσισμό και
τον αντισημιτισμό, με κάθε τρόπο, μέσω των νόμων και μέσω της παιδείας, με την
ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, επισήμανε στην ομιλία
του ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας
Βίκτωρ Ελιέζερ.
Τόνισε ακόμη πως "το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, το Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας ενισχύουν τις συνεχείς προσπάθειες
να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες αυτές ενάντια στα τέρατα που επιδιώκουν την
αναβίωση του ναζιστικού σκοταδισμού".
"Εκτός από την μνήμη, πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία πώς θα
αποτρέψουμε την επανάληψη αυτού του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, μια
μοντέρνα κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε αυτούς που
ταυτίζονται με το ναζισμό, με τους "θύτες", που παραβίασαν κάθε ηθική αξία του
πολιτισμού μας", πρόσθεσε ο Βίκτωρ Ελιέζερ.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδας, "στην περίοδο που τα ανθρώπινα όντα έχασαν την ανθρώπινη υπόστασή
τους, στην περίοδο που η αξία της ανθρώπινης ζωής είχε εκμηδενιστεί από τους
"θύτες", το μίσος και ο φανατισμός μπορούν να καταπολεμηθούν αναγνωρίζοντας
την αξία της ζωής, με την ανεκτικότητα στο διαφορετικό, και με την
αποφασιστικότητα μιας κοινωνίας να θωρακίζει και να υπηρετεί σταθερά τις αξίες
του ανθρωπισμού".
Ως ένας από τους ελάχιστους επιζώντες Έλληνες κρατούμενους στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Έμπενζεε, ο καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη Χάιντς Κούνιο,
είχε παρουσιάσει εκεί πέρυσι, την γερμανική έκδοση του βιβλίου του "Έζησα το
θάνατο-Το ημερολόγιο του αριθμού 109565", τελειώνοντας την περιγραφή της
δραματικής του εμπειρίας με τα λόγια: "Εάν δεν είχα διασωθεί, η μαρτυρία μου θα
είχε ταφεί στον πιο αφανιστικό τάφο της άγνοιας και της λήθης-Ποτέ Ξανά".
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Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Έμπενζεε, οι περισσότεροι από τους πάνω
350 νεκρούς Έλληνες-θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, ήταν χριστιανοί που είχαν
θανατωθεί εκεί ως αντιστασιακοί αγωνιστές ή αντίθετοι στο ναζιστικό καθεστώς,
ενώ οι 170 ήταν Έλληνες Εβραίοι από την Ρόδο, την Κω, τα Ιωάννινα, την Αθήνα
και την Θεσσαλονίκη που εξοντώθηκαν εκεί ως Εβραίοι.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Έμπενζεε, περίπου 250 χιλιόμετρα δυτικά της
Βιέννης, αποτελούσε τμήμα του κεντρικού γερμανοναζιστικού στρατοπέδου
εξόντωσης στο Μαουτχάουζεν, όπου στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
θανατώθηκαν πάνω από 120.000 κρατούμενοι του, ανάμεσά τους 3.700 Έλληνες
που υπήρξαν εκεί θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Η φετινή τελετή στο ελληνικό μνημείο του Μαουτχάουζεν, με την ευκαιρία
συμπλήρωσης 73 χρόνων από την απελευθέρωση του στρατοπέδου
συγκέντρωσης, θα τελεστεί την Κυριακή 6 Μαΐου, μετά από την μεγάλη κοινή τελετή
στο κεντρικό μνημείο του Μαουτχάουζεν, στην οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες
επίσημες αντιπροσωπείες και πολλές χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ευρώπη,
και στην οποία αναμένεται ο Αυστριακός ομοσπονδιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν
ντερ Μπέλεν.
Πηγή: iefimerida.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΓΚΕΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ WJC ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ ήταν ομιλητής στην επίσημη εκδήλωση που
διοργάνωσε η Πολωνική Κυβέρνηση, στη Βαρσοβία, στις 19.4.18, με αφορμή την
75η επέτειο από την εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας, κατά την οποία οι Εβραίοι
έγκλειστοι στο Γκέτο, σε μία ηρωική πράξη αυταπάρνησης και αντίστασης στον Ναζισμό,
προτίμησαν τον θάνατο από το να παραδοθούν στους Ναζί.
Ο Ρ. Λόντερ ήταν επικεφαλής πολυπληθούς αποστολής αντιπροσώπων εβραϊκών
κοινοτήτων απ΄ όλον τον κόσμο, που μετείχαν σε ένα διήμερο πλούσιο πρόγραμμα
σημαντικών επαφών και ποικίλων δραστηριοτήτων που κορυφώθηκαν με την τελετή στο
Μνημείο πεσόντων του Γκέτο και συνάντηση με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι
Ντούντα. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον γεν. ταμία του ΚΙΣΕ κ. Δανιήλ
Μπεναρδούτ.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του WJC, απευθυνόμενος στους Εβραίους και τους
Χριστιανούς Πολωνούς, αναφέρθηκε «στην κοινή μας ιστορία, τη φιλία μας, τους
δεσμούς και την αλήθεια» τονίζοντας ότι χρειάζεται να «εργαστούμε μαζί ώστε να
βεβαιωθούμε πως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν θα γνωρίσουν ποτέ τη φρίκη που
έλαβε χώρα ακριβώς σε αυτόν τον τόπο 75 χρόνια πριν».
Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Ντούντα περιέγραψε τα γεγονότα της
εξέγερσης, τον Απρίλιο του 1943, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «εξέγερση των ανθρώπων
που αποφάσισαν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους… σκοτώθηκαν για την αξιοπρέπεια,
αφανίστηκαν για την ελευθερία και έπεσαν για την Πολωνία γιατί ήταν Πολωνοί πολίτες».
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Πολωνία, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο Μουσείο
Πολίν, παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις της εβραϊκής κοινότητας για το Γιομ Αζικαρόν
και το Γιομ Αατσμαούτ, στη Συναγωγή Νοζίκ της Βαρσοβίας. Επίσης, σε ειδική
avantpremiereπροβολή, οι εκπρόσωποι του WJCείδαν την ταινία «Ποιος θα γράψει την
ιστορία μας;», με εισαγωγικά σχόλια της παραγωγού Νάνσυ Σπίλμπεργκ και του Σάμ
Κάσοβ, ιστορικού και συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου. Η επίσκεψη στο Εβραϊκό
Ιστορικό Ινστιτούτο είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι εκπρόσωποι ξεναγήθηκαν στο
ιστορικό αρχείο και τον εκθεσιακό του χώρο.

14

Οι εργασίες του διημέρου ολοκληρώθηκαν με δεξίωση που παρέθεσε η εβραϊκή
κοινότητα της Βαρσοβίας παρουσία της πρέσβεως του Ισραήλ στην Πολωνία, και άλλων
εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος.
ΠΗΓΗ: WJC

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
«Ποτέ ξανά», είπαν όσοι παρέστησαν στις εκδηλώσεις μνήμης της Εβραϊκής
Κοινότητας Καστοριάς, τα μέλη της οποίας εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου
του Άουσβιτς από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τις εκδηλώσεις που έγιναν
για τέταρτη συνεχή χρονιά, διοργάνωσε το Κέντρο Σπουδών Εβραϊκής
Κληρονομιάς Καστοριάς, αποτίνοντας φόρο τιμής στους περίπου χίλιους Εβραίους
συμπολίτες μας, θύματα του Ολοκαυτώματος.
Το Σάββατο 21.4.2018, μέλη Ισραηλιτικών Κοινοτήτων από την Ελλάδα, την
Αμερική και την Τουρκία, ο Γερμανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Βάλτερ Στέχελ,
οι βουλευτές του Νομού μας, εκπρόσωποι των τοπικών μας αρχών, στελέχη του
Κέντρου Σπουδών Εβραϊκής Κληρονομιάς Καστοριάς & του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και απλοί
πολίτες, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονοίας και από κει, δια μέσου της οδού
Μητροπόλεως, πραγματοποίησαν συμβολική πορεία μνήμης προς το μνημείο
Ολοκαυτώματος που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Αθανασίου. Εκεί, τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων.
Μεταξύ αυτών που απηύθυναν χαιρετισμό ήταν και ο πρόξενος της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Βάλτερ Στέχελ. «Αυτά τα θλιβερά
γεγονότα που συνέβησαν, με κάνουν να αισθάνομαι τόσο ως Γενικός Πρόξενος της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όσο και προσωπικά, βαθιά θλίψη και
ντροπή.
Δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το έγκλημα, ούτε μπορούμε να φέρουμε τα θύματα
πίσω στη ζωή. Μπορούμε ωστόσο να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να
αντιταχθούμε σε κάθε είδους μίσους, μισαλλοδοξίας και κυρίως αντισημιτισμού.
Αυτό κάνουμε σήμερα στην Καστοριά. Η Ισραηλιτική Κοινότητα ήκμασε και στην
Καστοριά. Ωστόσο, διακόπηκε βίαια. Σήμερα, δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ με
θλίψη και να εκφράσω αυτή τη θλίψη κατατεθέντας αυτό το στεφάνι εκ μέρους της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας», τόνισε.
Αμέσως μετά, η χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης υπό τη
διεύθυνση του Κωστή Παπάζογλου, απέδωσε εβραϊκούς θρησκευτικούς ύμνους και
τραγούδια τα οποία αναφέρονταν στο Ολοκαύτωμα.
Στη συνέχεια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον
εθνικό ύμνο τον οποίο έψαλλαν τα μέλη της χορωδίας καθώς και όλοι όσοι
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Μετά το πέρας της τελετής, όλοι άφησαν από ένα
αναμμένο κερί στο μνημείο.
Οι εκδηλώσεις μνήμης της Εβραϊκής Κοινότητας της Καστοριάς, ολοκληρώθηκαν
με τη θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο πολιτιστικό
κέντρο Άργους Ορεστικού. Η θεατρική ομάδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης Entremosotros παρουσίασε το έργο «Η χαμένη αθωότητα της Άννας
Φρανκ».
Την Παρασκευή 20.4.2018, σε κατάμεστο σχεδόν το αμφιθέατρο του ΤΕΙ
Καστοριάς, προβλήθηκε, στη μνήμη της Λίνας Ρούσσο, το συγκλονιστικό
ντοκιμαντέρ μνήμης και γνώσης «Trezoros, the Lost Jews of Kastoria», όπου μέσα
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από μια δραματική προσωπική – οικογενειακή ιστορία, αναδείχθηκε η ναζιστική
θηριωδία, όταν οι Γερμανοί κατακτητές, στο σχέδιο εξόντωσης όλων των Εβραίων,
συγκέντρωσαν και τους Εβραίους της Καστοριάς, στις 24 Μαρτίου του 1944, στην
οικία Βαλαλά, απέναντι από το άγαλμα του Αθ. Χριστόπουλου και τους μετέφεραν
στο κολαστήριο του Άουσβιτς, όπου από τους 1000 Εβραίους της Καστοριάς
επέστρεψαν μόνο 35. Το ντοκιμαντέρ όμως ανέδειξε, μέσα από αφηγήσεις παλιών
συμπολιτών μας και την αρμονική συμβίωση Εβραίων και Χριστιανών, στην
Καστοριά.
Μετά το πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό ντοκιμαντέρ, η χορωδία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καστοριάς «Αθ. Χριστόπουλος», απέδωσε, συνοδεία ζωντανής
παραδοσιακής ορχήστρας, παλιά Καστοριανά τραγούδια.
Εκ μέρους του ΚΙΣΕ παρέστη και προσφώνησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Σολομών
Παρέντε.
Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ των άλλων, με την παρουσία τους και οι κ.κ.: Κλίφ
Ρούσσο, γιός της Λίνας Ρούσσο, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Σπουδών Εβραϊκής
Κληρονομιάς Καστοριάς, που ιδρύθηκε στην Ν. Υόρκη το 2016. Επίσης, Τζο Χαλίο,
ιατρός, ιστορικός και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Σεφαρδιτών Αμερικής και
η Ρεννάν Κοέν, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας, εγγονή της ξακουστής
Καστοριανής Εβραίας, Μαζαλτώς.
ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΤΕΛΕΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
&
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»
ΤΗΣ ΜΠ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 14.5.2018
Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 στις 7.30 το απόγευμα, για δέκατη συνεχή χρόνια,
πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής υποτροφιών σε φοιτητές - φοιτήτριες
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η εκδήλωση που φέτος εντάχθηκε στο πλαίσιο εορτασμού των 30 χρόνων
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε στην αίθουσα “ERGON” event
hall του Πολυχώρου Τσαλαπάτα, στο Βόλο.
Οι υποτροφίες ήταν, για έβδομη χρονιά, ευγενική χορηγία της οικογένειας του
αείμνηστου δωρητή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, Ζαχαρία Σακκή.
Δόθηκαν τρεις υποτροφίες των χιλίων ευρώ έκαστη, σε αριστούχους φοιτητέςφοιτήτριες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, οι
οποίοι επιλέχτηκαν από τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η
απονομή των υποτροφιών συνοδεύτηκε με τιμητική διάκριση καθώς και με το
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βιβλίο «Με τα φτερά της ψυχής» της Βεατρίκης (Μπέττυς) Μαγρίζου, του οποίου
η παρουσίαση ακολούθησε.
Στην τελετή απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Γιώργος
Πετράκος, ο Πρόεδρος της Ι.Κ.Βόλου Μαρσέλ Σολομών, η Μαρίνα Σακκή,
κόρη του Ζαχαρία Σακκή, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και
Περιφερειακός Σύμβουλος Αργύρης Κοπάνας εκ μέρους της Περιφερειακές
Ενότητας Μαγνησίας.
Επίσης παρέστησαν η τ. Υφυπουργός Ζέττα Μακρή, ο Βουλευτής Μαγνησίας
Χρήστος Μπουκώρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Γιώργος
Καλτσογιάννης, εκπρόσωπος του Διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας
Στρατού ,ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Θρασύβουλος
Σταυριδόπουλος, εκ μέρους του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Λάρισας ο Πρόεδρός της κ.
Μωρίς Μαγρίζος, η Πρόξενος της Ιταλίας στο Βόλο Αικατερίνη Τσόπελα, η
οικογένεια του δωρητή Ζαχαρία Σακκή και πλήθος κόσμου.
Τις τρεις υποτροφίες παρέδωσαν
στους βραβευθέντες φοιτητές, Honore
Bucondo-Wadjathimpe του Τμήματος Πληροφορικής, Άννα- Μαρία
Χριστοπούλου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και
Μαρίνο Στυλιανού του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού ,αντιστοίχως ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,ο
Πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου και η κόρη του αειμνήστου δωρητή της Κοινότητας
Μαρίνα Σακκή.
Την τελετή έκλεισε με χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού
κ. Ιγνάτιος.
Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου της Βεατρίκης (Μπέττυς) Μαγρίζου με
τίτλο ‘’Με τα φτερά της ψυχής‘’ η έκδοση του οποίου συνέπιπτε με τα 20 χρόνια
της συγγραφέως στον χώρο της λογοτεχνίας. Ομιλητές ήταν ο Δημήτρης
Σταυρακάκης, εκδότης (εκδόσεις ΑΡΙΣΤΑΡΕΤΗ) και ο Διονύσης Λεϊμονής,
φιλόλογος και συγγραφέας.
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου
Μαρσέλ Σολομών και αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ίδια η συγγραφέας.
Η όμορφη και συγκινητική τελετή έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τη σοπράνο
Μαριάντζελα Χατζησταματίου και τον Νίκο Παναγιωτίδη στην κιθάρα.
Την τελετή των υποτροφιών και την παρουσίαση του βιβλίου έκανε η Ράνια Γάτου.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ 74 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΕΒΡΑΙΩΝ
Με μια λιτή αλλά ουσιαστική εκδήλωση, όπως άλλωστε άρμοζε στην περίσταση, ο
Δήμος Ιωαννιτών τίμησε στις 25.3.2018 τη συμπλήρωση 74 χρόνων από τον
εκτοπισμό των Γιαννιωτοεβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς –
Μπίρκεναου και την καταστροφή της Εβραϊκής Κοινότητας, τιμώντας τους
συμπολίτες μας που έζησαν εκατοντάδες χρόνια αρμονικά με τη Χριστιανική
Κοινότητα στην πόλη μας.
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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μαβίλη όπου είχαν τοποθετηθεί 14
μπάνερ με φωτογραφίες που απαθανάτισαν τις συγκλονιστικές στιγμές εκείνης της
ημέρας με κεντρικό ομιλητή το Δήμαρχο Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα. Ο κ.
Μπέγκας αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα εκείνης της ημέρας ενώ διάβασε κι
ένα απόσπασμα από την μαρτυρία της Νίνας Νεγρίν, της Εβραίας από τα Γιάννενα,
με τον αριθμό 77160 στο αριστερό χέρι, η οποία μετέφερε με ανατριχιαστικές
λεπτομέρειες τα όσα έζησε. “Είναι στιγμές που σίγουρα όσοι τις έζησαν θα ήθελαν
να τις ξεχάσουν”, είπε ο κ. Μπέγκας για να συνεχίσει: Παρόλα αυτά, εμείς δεν
πρέπει να ξεχνάμε τις σκοτεινές εκείνες εποχές. Αντίθετα πρέπει να θυμόμαστε και
να προσπαθούμε να κατανοήσουμε βαθιά το φαινόμενο του αντισημιτισμού και της
κορύφωσής του, για να μεταφέρουμε τις μνήμες του Ολοκαυτώματος στις νεότερες
γενιές.
Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακαλούμε στη μνήμη μας τα θύματα ενός εγκλήματος,
που όμοιο του, ως προς τη σύλληψη και την εκτέλεση του, δεν γνώρισε η
ανθρωπότητα. Διατηρώντας ζωντανή στη μνήμη μας τη θηριωδία που προκάλεσε
ο ρατσισμός, η ιδεολογία του μίσους και του διαχωρισμού των ανθρώπων σε
φυλετικά ανώτερους και κατώτερους, στέλνουμε ένα μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό
σε όλες του τις εκφράσεις”. Κλείνοντας ο Δήμαρχος Ιωαννίνων σημείωσε: “Ο
ρατσισμός – με πολλές μορφές- όπως και ο αντισημιτισμός, δυστυχώς εξακολουθεί
να σπέρνει το δηλητήριο του και στις μέρες μας.
Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια με τις προσφυγικές ροές που δέχεται η Ευρώπη,
βλέπουμε να διογκώνονται ρατσιστικές αντιλήψεις, να ακούγονται φωνές – ακόμα
κι από ηγέτες κρατών- που υποθάλπουν την ξενοφοβία και το μίσος. Η Ευρώπη
του Πολιτισμού, η Ευρώπη του Διαφωτισμού, δεν μπορεί να «απαντήσει» στο κύμα
των απελπισμένων προσφύγων, που η πολιτική της Δύσης και ο θρησκευτικός
φανατισμός της Ανατολής προκάλεσε, ούτε κλείνοντας τα σύνορα της, ούτε
δημιουργώντας σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έτσι λοιπόν, μέσα από
εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, είναι αναγκαία η υπόμνηση του τι έχει στοιχίσει στην
ανθρωπότητα, ο ρατσισμός, το μίσος, ή ο φόβος απέναντι σε κάθε τι διαφορετικό.
Κλείνω θυμίζοντας σε όλους πως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της ναζιστικής
Γερμανίας να σβήσει από το χάρτη του εβραίους και στα Γιάννενα, η Ισραηλιτική
Κοινότητα των Ιωαννίνων ανασυστάθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
αποτελούμενη βέβαια από πολύ μικρότερο αριθμό μελών και σήμερα συνεχίζει να
αποτελεί ένα από ενεργό «κομμάτι» της πόλης μας, διατηρώντας έτσι τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της. Τα διαχρονικά πολυπολιτισμικά Γιάννενα
οφείλουν να συντηρήσουν αυτόν τον χαρακτήρα του και στις μέρες μας. Μ’ αυτόν
τον τρόπο από τη μια αντιστεκόμαστε στις ιδέες του μίσους, του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας, από την άλλη ανοίγουμε τις πύλες μας στο μέλλον και στην πρόοδο”.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος μίλησε για τη διατήρηση της συλλογικής
μνήμης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Τα θύματα μπορούν να ξεχνούν, οι
θύτες ποτέ».
Ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ η εκδήλωση
έκλεισε με το θεατρικό δρώμενο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, με τίτλο «Η τελευταία
εικόνα» που βασίστηκε σε στίχους του γιαννιωτοεβραίου ποιητή Γιοσέφ Ελιγιά και
το οποίο μετέφερε στιγμές και συναισθήματα από τα όσα έζησαν οι συμπολίτες μας
στην πλατεία Μαβίλη την 25η Μαρτίου του 1944. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
μεταξύ άλλων η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, ο βουλευτής Ιωαννίνων
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Κώστας Τασούλας, ο
περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης.
ΠΗΓΗ: www.epirusnews.eu
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΗΛΙΧΟΥ
«ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ»
«Δεν ήθελα να δείξω τι έγινε με το Ολοκαύτωμα. Ήθελα να δείξω τι μπορεί να κάνει
ο άνθρωπος στον άνθρωπο και πού μπορεί να οδηγήσει η ναζιστική θεωρία όταν
εφαρμόζεται στην πράξη». Μέσα σε λίγες μόνο λέξεις ο συγγραφές του λευκώματος
με τίτλο «Άουσβιτς: Έλληνες – αριθμός μελλοθανάτου» Γεώργιος Πηλιχός
περιέγραψε το βράδυ της Κυριακής από τα Γιάννενα το περιεχόμενο του βιβλίου
του. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής» από τον
ίδιο τον συγγραφέα που μετέφερε λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης τις
δικές του συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο μαρτυρίου για 1 εκ. και πλέον
θύματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Στην αρχή της εκδήλωσης
παρουσιάστηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου που χαρακτήρισε το ολοκαύτωμα ως τον απόλυτο εξευτελισμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χαιρετισμό απηύθυναν η υφυπουργός Παιδείας Μερ.
Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης, ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Γ.
Παπαδιώτης και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ. Για το
βιβλίο μίλησαν ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ
και ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Τζον Καλέφ Εσδρά, με τον πρώτο να
χαρακτηρίζει το βιβλίο ως ένα απόλυτο ντοκουμέντο, «που αποτυπώνει ως
αποτέλεσμα μίας πολύχρονης έρευνας το κολαστήριο του Άουσβιτς, συντηρώντας
ζωντανή τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που εξοντώθηκαν». Στο βιβλίο
περιλαμβάνονται μοναδικά ντοκουμέντα από το αρχείο του στρατοπέδου και άλλα
σπάνια αρχειακά τεκμήρια όπως οι ονομαστικές λίστες εκτέλεσης των Ελλήνων
Εβραίων, αλλά και ονόματα Ελληνίδων που χρησιμοποίησε ο Μέγκελε για τα
ιατρικά πειράματα. Την εκδήλωση συντόνισε ο Σπύρος Γόγολος, φιλόλογος –
συγγραφέας.
Πηγή: Ελευθερία Ηπείρου, 27.3.2018

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΙΩΝΑΝΝΙΝΩΝ
Κατά το τελευταίο διάστημα επισκέφθηκαν τη Συναγωγή Ιωαννίνων οι Πρέσβεις της
Ελβετίας, των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο χώρο
από τον Πρόεδρο της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωϋσή Ελισάφ, που τους ενημέρωσε για
την πλούσια ιστορία του ρωμανιώτικου εβραϊσμού στα Γιάννενα και για τη
σύγχρονη δράση της κοινότητας.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
Εορτασμός του Π έ σ α χ
Το Πέσαχ γιορτάστηκε στην Κοινότητα Λάρισας με τη λαμπρότητα και τη ζεστασιά
που αξίζει σε αυτή την όμορφη γιορτή, με τα ιδιαίτερα έθιμά μας και τις συνήθειες
που έχουμε καθιερώσει.
Τρία ξεχωριστά Σέντερ φιλοξενήθηκαν φέτος στο Πνευματικό μας Κέντρο: τη
δεύτερη βραδιά της γιορτής το Διοικητικό Συμβούλιο οργάνωσε για όλα τα μέλη της
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Κοινότητας το παραδοσιακό Σέντερ, όπου, με φροντίδα του Ραβίνου μας
διαβάστηκε η Αγκαντά και ακολούθησε γεύμα.
Μέσα στην εβδομάδα της γιορτής ο Εβραιοδιδάσκαλος Τζάκο Αλγκάβα ετοίμασε
ένα πολύ όμορφο τραπέζι του Σέντερ, για τα παιδιά της Κοινότητας ηλικίας
δημοτικού και γυμνασίου, με προσκεκλημένους τον Ραβίνο κ. Σαμπετάι, τον
Πρόεδρο κ. Μαγρίζο και τον πρώην Εβραιοδιδάσκαλο κ. Φελλούς.
Το επόμενο απόγευμα σειρά είχε το Σέντερ της Νεολαίας. Είναι ένας θεσμός που
τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει, αλλά, με τη βοήθεια του «Αμορέ» κ. Φελλούς και
των φοιτητών μας, που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και επέστρεψαν στη Λάρισα
για τις γιορτές, οργανώθηκε μια πολύ ζεστή και όμορφη συνάντηση με συμμετοχή
25 νέων, με ανάγνωση της Αγκαντά (έτσι όπως μόνο οι Λαρισαίοι ξέρουν να τη
διαβάζουν και να την τραγουδούν!) με συζήτηση με τον Ραβίνο και τον Αμορέ και
φυσικά με φαγητό και πολύ κέφι.

Γιομ Ασοά (Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος)
«ΣΟΑ. Μια λέξη που καθιερώθηκε για να περιγράψει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων
και σημαίνει στα εβραϊκά καταστροφή. Μια τόση δα λεξούλα, που όμως περικλείει
τόσο πολύ θάνατο… Ασήκωτο βάρος στην πανανθρώπινη συνείδηση, γιατί η ΣΟΑ
δεν είναι μια μαύρη τρύπα στην ιστορία μόνο της χώρας μας ή της Ευρώπης, αλλά
αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.»
Με αυτά τα λόγια η κα Γκρέτα Μωυσή ξεκίνησε την ομιλία της στην εκδήλωση της
Κοινότητας για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που έγινε στη Συναγωγή
στις 12 Απριλίου. Μια ομιλία μεστή και συγκινητική, με την οποία αναφέρθηκε στην
ασύλληπτη θηριωδία της Σοά και στο χρέος μας να θυμόμαστε Είχε προηγηθεί
επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι και άναμμα 6
κεριών στη μνήμη των 6.000.000 θυμάτων του Ολοκαυτώματος από την κα Νάκη
Μπέγα, τη μοναδική εν ζωή όμηρο στρατοπέδων στη Λάρισα.

Γιομ Αατσμαούτ και εκδήλωση απόδοσης τιμής προς τον
τ.Πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη
Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, με μια όμορφη και ζεστή εκδήλωση γιόρτασε η
Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας το Γιομ Αατσμαούτ, την 70ή επέτειο της ίδρυσης
του κράτους του Ισραήλ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη τελετή για
τους Ισραηλινούς στρατιώτες και τα θύματα της τρομοκρατίας (Γιομ Αζικαρόν) και
αμέσως μετά ακολούθησε η χαρμόσυνη τελετή από τον Ραβίνο κ. Ηλία Σαμπετάϊ,
ο οποίος μίλησε για την σημαντική αυτή για τον εβραϊσμό ημέρα.
«Την ημέρα αυτή επέλεξε η Κοινότητα μας για να τιμήσει τον κ. Μωυσή (Μάκη)
Κωνσταντίνη, τέως Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδας και να τον ανακηρύξει σε Επίτιμο
Μέλος της, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στον Ελληνικό Εβραϊσμό
και της αμέριστης στήριξης του στην Κοινότητα Λάρισας» είπε η Γ.Γ. της Κοινότητας
κ. Μπ.Μαγρίζου, συντονίστρια της εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην
ζωή του Μ.Κωνσταντίνη και περιέγραψε την πολυετή πορεία του στις επάλξεις του
ελληνικού εβραϊσμού και την σημαντικότατη προσφορά του στο ΚΙΣΕ, αποτέλεσμα
αδιάκοπης δουλειάς και αγάπης για τον εβραϊσμό.
Ένα όμορφο και συγκινητικό βίντεο προβλήθηκε αμέσως μετά, με φωτογραφικό
υλικό που παραχωρήθηκε από το Κ.Ι.Σ.Ε., την οικογένεια του τιμώμενου και την
Ι.Κ. Βόλου, μέσα από το οποίο γνωρίσαμε καλύτερα τη ζωή και το έργο του Μωυσή
Κωνσταντίνη. Φίλοι και συνεργάτες μίλησαν επίσης στο βίντεο με μία λέξη
χαρακτηριστική για αυτόν.
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Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο πρώτος ομιλητής, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος, ο οποίος μίλησε για τον άνθρωπο και τον φίλο Μάκη
Κωνσταντίνη, επισημαίνοντας ότι αφιερώθηκε ολόψυχα στο να διατηρήσει αλλά και
να ενισχύσει περισσότερο τον Ελληνικό Εβραϊσμό.
Ο κ.Μαγρίζος, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη σχέση του Μωυσή Κωνσταντίνη με την
Κοινότητα μας, απαρίθμησε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα
Λάρισας χρειάστηκε και έλαβε τη στήριξη και τη βοήθειά του. Κλείνοντας, ο
Πρόεδρος της ΙΚΛ αναφέρθηκε στη πολυσχιδή προσωπικότητα του τιμώμενου και
στην επιλογή του να προσφέρει εθελοντικά και για το καλό των πολλών.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο γιός του τιμώμενου, κ. Άρης Κωνσταντίνης και η ομιλία
του ήταν γεμάτη αγάπη και ιδιαίτερη περηφάνεια για τον πατέρα του, για τον οποίο
είπε ότι υπήρξε πάντα σωστός και στοργικός προς την οικογένεια του, παρόλες τις
επαγγελματικές του ευθύνες και την εθελοντική του δράση.
Η εκδήλωση έκλεισε με την επίδοση τιμητικής πλακέτας στον κ. Κωνσταντίνη εκ
μέρους της Ι.Κ. Λάρισας από τον Πρόεδρο κ. Μώρις Μαγρίζο, που του απηύθυνε
τα παρακάτω λόγια: «Κύριε Κωνσταντίνη, Αγαπητέ Μάκη, με την τιμή αυτή η
Ισραηλιτική Κοινότητα της Λάρισας σου λέει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όσα έχεις
κάνει και για το παράδειγμα που προσφέρεις στους νεότερους. Σου ευχόμαστε να
έχεις υγεία και ευτυχία και σου ζητάμε να παραμείνεις στις επάλξεις, για το καλό του
ελληνικού εβραϊσμού.»
«Δεν έκανα τίποτα, παρά μόνο το καθήκον μου, ως Εβραίος και ως πολίτης, Εγώ
σας ευχαριστώ» ήταν η λιτή και συγκινητική απάντηση του τιμώμενου Μωυσή
Κωνσταντίνη.

WIZO Λάρισας - Από τα λόγια… στα έργα
Οι κυρίες της Κοινότητας Λάρισας, στην καθιερωμένο μπαζάρ γλυκών που
οργανώνουν κάθε χρόνο με την ευκαιρία του Πουρίμ και στο πνεύμα της εντολής
που έχουμε να βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη, είχαν ανακοινώσει ότι τα έσοδα της
εκδήλωσης θα διατεθούν στην στήριξη προσπαθειών που εξασφαλίζουν σε
ανθρώπους με αναπηρία την πρόσβαση σε αγαθά που εμείς έχουμε την τύχη να
απολαμβάνουμε.
Υλοποιώντας την υπόσχεσή τους, οι κυρίες του συμβουλίου επισκέφτηκαν
τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών, ενημερώθηκαν για τις δράσεις και
τα προβλήματά του και επέδωσαν χρηματική επιταγή για τη λειτουργία του ειδικού
στούντιο ηχογράφησης και παραγωγής ηχητικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή, που
διαθέτει ο Σύλλογος, μέσω του οποίου εκατοντάδες άτομα - μεταξύ των οποίων και
φοιτητές - με αναπηρία όρασης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο. Ο κ.
Ράλλης Τσιουλάκης, ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία Θεσσαλίας αλλά κυρίως – όπως χαρακτηριστικά είπε – ως τυφλός,
αναφέρθηκε στο πόσο χρήσιμη και σημαντική είναι η λειτουργία αυτού του
προγράμματος, που ανοίγει τα μονοπάτια της μόρφωσης και της ψυχαγωγίας σε
ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης και ευχαρίστησε τις κυρίες της
Κοινότητας για την πρωτοβουλία τους.
Οι κυρίες επισκέφτηκαν επίσης το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα
με ειδικές ανάγκες του Δήμου Λάρισας, στο οποίο δώρισαν ένα επιδαπέδιο χόκεϊ
για τη διασκέδαση και την άθληση των μαθητών του. Τα παιδιά και το προσωπικό
του κέντρου τις υποδέχτηκαν με υποδειγματική φιλοξενία, έχοντας ετοιμάσει
χειροποίητα δωράκια και λιχουδιές και στήνοντας ένα καταπληκτικό πικ-νικ στην
αυλή του κέντρου. Το απόγευμα πέρασε με ενημέρωση για τα προγράμματα του
κέντρου, αλλά και με χαλαρή κουβέντα, παιχνίδι και χορό, που έδωσε μεγάλη χαρά
τόσο στις κυρίες, όσο και στα παιδιά αυτά, που έχουν μεγάλη ανάγκη από
εποικοδομητική αλληλεπίδραση.

21

Παρουσίαση του βιβλίου της Άντζης Σαλταμπάση
«Μπερλίν»
Η Κοινότητα Λάρισας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο οργάνωσε στις 17
Μαΐου την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Άντζης Σαλταμπάση με τίτλο
«Μπερλίν». Ένα έργο με πρωτότυπο και ιδιαίτερο ύφος, που αποτελεί
περιπλάνηση στη μνήμη, μια αντιπαράθεση με τον αντισημιτισμό γεμάτη πολλές
τρυφερές ή πικρές συναντήσεις. Για το βιβλίο μίλησαν ο καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, η συγγραφέας και Γ.Γ. της Κοινότητας Λάρισας,
Μπέττυ Μαγρίζου και η ίδια η συγγραφέας.

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
Ο Ηλίας Μανουάχ, γιος της Καίτης και του Μωυσή Μανουάχ, τέλεσε το Μπαρ
Μιτσβά του το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, περιστοιχισμένος από τους συγγενείς
και τους φίλους του. Με την καθοδήγηση του Σοφολογιότατου Ραβίνου Λάρισας κ.
Ηλία Σαμπετάϊ, διάβασε για πρώτη φορά ένα απόσπασμα της Τορά,
σηματοδοτώντας έτσι την ένταξή του στην εβραϊκή κοινότητα ως ενεργό ενήλικο
μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας εύχεται στον Ηλία να έχει υγεία,
πρόοδο και χαρές στη ζωή του και να είναι περήφανος για την κληρονομιά που
αναλαμβάνει!
Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή θρησκευτικής
ενηλικίωσης του Μωυσή Φρανσές, γιου της Σαρίτας Σασών και του Δαυίδ
Φρανσές z”l. Ο νεαρός «Μπαρ Μιτσβά» (γιος του Νόμου) με την καθοδήγηση του
Σοφολογιότατου Ραβίνου Λάρισας, κ. Ηλία Σαμπετάι, συμμετείχε ενεργά στη
λειτουργία της Συναγωγής, διαβάζοντας με άνεση απόσπασμα από την Τορά και
δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των συγγενών και φίλων που παρέστησαν
στην τελετή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας εύχεται στον Μωυσή να
έχει υγεία και πρόοδο και να τιμά πάντα τις παραδόσεις και τους νόμους που
διδάχθηκε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ του Δελτίου ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Στείλτε μας τις ειδήσεις της Κοινότητάς σας
μέχρι την 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
στο pr@kis.gr
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η διακεκριμένη βιολονίστα María Francisca Rocca Arbeláez, κόρη της Ángela
María, τελειόφοιτη στην Jerusalem Academy of Music and Dance, συνιδρυτή της
«ART Bridges – Γέφυρες Τέχνης» Μ.Κ.Ο. και Μουσική Συντονίστρια στο project
ART Angels Relief Team, που τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση της Κολομβίας
«Εθνικό Βραβείο Νεανικού Εθελοντισμού-Premio Nacional de Voluntariado
Juvenil-2017».
Η απονομή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Προεδρικό Μέγαρο
της Μπογκοτά, από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κολομβίας Juan
Manuel Santos Calderón, κάτοχο Νομπέλ Ειρήνης, επιβραβεύοντας
την ανεκτίμητη εθελοντική προσφορά, την αλληλεγγύη και το έργο της στη
δημιουργική, καλλιτεχνική και μουσική εκπαίδευση ανηλίκων και νεαρών
προσφύγων στην Ελλάδα.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
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