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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος χαιρετίζει την ανακοίνωση του 
Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου για την υιοθέτηση του ορισμού του 
αντισημιτισμού από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου 
Παιδείας. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά την ομιλία του  στην 
τελετή απονομής του τίτλου των Δικαίων των Εθνών που έγινε στις 11.2.2019 στο 
Κολλέγιο Αθηνών, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και της Πρεσβείας 
του Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για τις 
ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και πρωτοβουλιών της σχετικά 
με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, υιοθετεί τον ορισμό εργασίας για τον 
αντισημιτισμό όπως αυτός διαμορφώθηκε, με την ενεργό συμμετοχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2016 
της Ολομέλειας του Διεθνούς Συνασπισμού Μνήμης του Ολοκαυτώματος 
(International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). 

Υπενθυμίζεται ότι με το αρ. Β8-0383/2017 Ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση 
του αντισημιτισμού [2017/2692 (RSP)], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων: 
«[…] καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα και τους φορείς της Ένωσης να 
υιοθετήσουν και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον ορισμό εργασίας που 
χρησιμοποιεί ο Διεθνής Συνασπισμός Μνήμης του Ολοκαυτώματος (International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)». 

Χαιρετίζουμε επίσης τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. 
Γιώργου Καλαντζή, ο οποίος σημείωσε «την ιστορική σημασία της υιοθέτησης 
του ορισμού εργασίας για τον αντισημιτισμό και την ιδιαίτερη τιμή που 
επιφυλάχθηκε στην Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων να είναι η πρώτη 
Γενική Γραμματεία που το πράττει». 

Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση του ορισμού συμβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση 
του  αντισημιτισμού ως φαινομένου που απειλεί τις αξίες της δημοκρατίας. 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού είναι αγώνας 
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, 
αγώνας για την ανοχή στη διαφορετικότητα, αγώνας για την ίδια τη 
δημοκρατία. Διότι η «στοχοποίηση» ξεκινάει εναντίον των Εβραίων, αλλά δεν 
τελειώνει στους Εβραίους. Οι ναζί όταν εκτελούσαν το σχέδιο εξόντωσης του 
Εβραϊκού λαού, των ομοφυλοφίλων, των Ρομά και των «άλλων διαφορετικών», 
επιδίωξή τους ήταν να εξοντώσουν την ίδια τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και την 
ελευθερία. 

Ο στόχος πρέπει να είναι ένας και μοναδικός: μηδενική ανοχή στον 
αντισημιτισμό και στη μισαλλοδοξία.   

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  
ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» 

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου 
παραβρέθηκε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή στην 
τελετή απονομής του τίτλου των Δικαίων των Εθνών στην οικογένεια του 
Κωνσταντίνου Γιαννίτση που διέσωσε κατά την Κατοχή την οικογένεια του Ασέρ 
Μωυσή. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τους μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου 
Αθηνών και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τόνισε το γεγονός ότι το 

Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ άλλαξε τον 

χαρακτήρα αυτών των εκδηλώσεων αναθέτοντας την ευθύνη για την διοργάνωσή 

τους σε μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 

πρώτη τελετή με αυτά τα χαρακτηριστικά πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο 

Αλίμου, η δεύτερη στο 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας και η τρίτη στο 1ο ΓΕΛ Χανίων. Έτσι 

οι εκδηλώσεις αυτές που αφορούν πραγματικές ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων που 

διακινδύνευσαν τη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους για να σώσουν 

συμπολίτες μας εβραϊκού θρησκεύματος την μαύρη περίοδο της Κατοχής, έγιναν 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την διδασκαλία ύψιστων αξιών του 

πολιτισμού μας. «Είναι ανάγκη», ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «να ενδυναμωθούν πράξεις, ενέργειες και ιδέες που θωρακίζουν την 

δημοκρατία απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού που 

εμφανίζει ξανά το άσχημο πρόσωπό του σε όλη την Ευρώπη». Κλείνοντας την 

ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι η 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης των 

δράσεων και πρωτοβουλιών της σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, 

υιοθετεί τον ορισμό εργασίας για τον αντισημιτισμό όπως αυτός διαμορφώθηκε, με 

την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, στη συνεδρίαση 

της 26ης Μαΐου 2016 της Ολομέλειας του Διεθνούς Συνασπισμού Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). 

Υπενθυμίζεται ότι με το αρ. Β8-0383/2017 Ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση 
του αντισημιτισμού [2017/2692 (RSP)], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων: 
«[…] καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα και τους φορείς της Ένωσης να 
υιοθετήσουν και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον ορισμό εργασίας που χρησιμοποιεί 
ο Διεθνής Συνασπισμός Μνήμης του Ολοκαυτώματος (International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA)». 

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζής σημείωσε την ιστορική σημασία 
της υιοθέτησης του ορισμού εργασίας για τον αντισημιτισμό και την ιδιαίτερη τιμή 
που επιφυλάχθηκε στην Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων να είναι η πρώτη Γενική 
Γραμματεία που το πράττει. 

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 11.2.2019 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/rss/39559-11-02-19-parousia-tou-ypourgoy-k-gavroglou-stin-teleti-aponomis-tou-titlou-ton-dikaion-ton-ethnon-orismos-ergasias-gia-ton-antisimitismo-2
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» 
ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΡ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗ 

Μπορεί να μας χωρίζουν μονάχα μερικές δεκαετίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όμως η λήθη καραδοκεί. Η μισαλλοδοξία και ο αντισημιτισμός έχουν κάνει δυναμική 
επανεμφάνιση στη Γηραιά Ηπειρο. Οι σημερινοί μαθητές συχνά δεν έχουν ιδέα τι 
σημαίνει Ολοκαύτωμα και πως έξι εκατομμύρια Ευρωπαίοι Εβραίοι, Ρομά και 
ομοφυλόφιλοι εκτελέστηκαν με βιομηχανικό τρόπο στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Η ελληνική πολιτεία πήρε το 2018 μια σπουδαία απόφαση: να 
διοργανώνονται οι εκδηλώσεις για την απονομή του τίτλου του «Δικαίου των 
Εθνών», όχι στην πρεσβεία του Ισραήλ, όπως παλαιότερα, αλλά σε σχολεία σε όλη 
την επικράτεια 

Η τιμητική διάκριση απονέμεται από το Μουσείο Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος Yad Vashem στο Ισραήλ σε μη Εβραίους που διέσωσαν 
Εβραίους κατά τη διάρκεια της Κατοχής, με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Μέχρι 
σήμερα 352 συμπατριώτες μας έχουν τιμηθεί, καθώς έμπρακτα και αποδεδειγμένα 
υπηρέτησαν το ιδεώδες του αλτρουισμού, παρέχοντας κρησφύγετα, πλαστές 
ταυτότητες, διόδους διαφυγής στους κυνηγημένους. Και ήταν ένα εκπληκτικό 
βιωματικό μάθημα για εκατοντάδες παιδιά σε σχολεία στον Αλιμο, στην Ελευσίνα 
και στα Χανιά, που άκουσαν το πραγματικό αφήγημα της μεγαλύτερης φρικωδίας 
του 20ού αιώνα, από τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές των γεγονότων ή τους 
απογόνους τους. Πέρα από μια αναφορά στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, η Ιστορία 
ξαναζωντάνεψε μπροστά στα μάτια τους.  

Στις 11.2.2019, έγινε μια σπουδαία εορτή στο κατάμεστο θέατρο του Κολλεγίου 
Αθηνών, η οποία συνδιοργανώθηκε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την πρεσβεία του Ισραήλ. Η πρέσβυς 
Ιριτ Μπεν-Αμπα απένειμε τον τίτλο του «Δίκαιου των Εθνών» στον Κωνσταντίνο 
Γιαννίτση για τη διάσωση της οικογένειας του Ασερ Ραφαήλ Μωυσή. Τον παρέλαβε 
εκ μέρους του εκλιπόντος, ο γιος του, πρώην υπουργός κ. Τάσος Γιαννίτσης μαζί 
με την αδελφή του Ελένη Καππέτου. Τόσο η οικογένεια Γιαννίτση όσο και η 
οικογένεια Μωυσή διατηρούν στενούς δεσμούς μεταξύ τους, όσο και με το Κολλέγιο 
Αθηνών, καθώς μέλη τους είναι απόφοιτοι ή νυν μαθητές. Ηταν λοιπόν μια 
συμβολική κίνηση να γίνει η απονομή στο σχολείο αυτό, με συμμετοχή μαθητών 
από όλες τις τάξεις. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο President του Κολλεγίου Ρίτσαρντ Τζάκσον, ο 
υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, η 
πρέσβυς του Ισραήλ και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. 

Θα πιστέψει κανείς ότι αυτή η τελετή αφορούσε το παρελθόν. Ομως, η αλήθεια είναι 
ότι τόσο ο Τάσος Γιαννίτσης, όσο και ο Αλέξανδρος Μωυσής, υιός του 
διασωθέντος, παρά την έκδηλη συγκίνησή τους αναφέρθηκαν στους κινδύνους που 
ελλοχεύουν στην εποχή μας, εκφράζοντας την επιτακτική ανάγκη να 
προστατεύσουμε την μνήμη. 

Την παράσταση βέβαια έκλεψαν τα εξαιρετικά δρώμενα των μαθητών, που 
ανέδειξαν ότι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι στην καρδιά της σημερινής 
εκπαιδευτικής αποστολής. 

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13.2.2019, της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:2019-02-14-09-53-34&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:2019-02-14-09-53-34&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:2019-02-14-09-53-34&catid=49:2009-05-11-09-28-23
http://www.kathimerini.gr/1009791/article/epikairothta/ellada/enas-ellhnas-dikaios-twn-e8nwn-didaskei-sto-kollegio-a8hnwn
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΜΩΥΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΙΣΕ 

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, που έγινε στις 13.2.2019 στα γραφεία του ΚΙΣΕ, 
αναρτήθηκε η φωτογραφία του αείμνηστου τ. προέδρου του Μωυσή Κωνσταντίνη 
(1998 – 2010 & 2015 -2016). 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, η οικογένεια, εκπρόσωποι Κοινοτήτων και 
Οργανώσεων απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και οι  στενοί συνεργάτες του με τους 
οποίους μοιράστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις αγωνίες, τους 
προβληματισμούς, τις σκέψεις και τα σχέδιά του για το μέλλον του ελληνικού 
εβραϊσμού. Συγκεντρώθηκαν όλοι για να τιμήσουν ένα άνθρωπο που ακούραστα 
εργάστηκε και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον ελληνικό εβραϊσμό. 

Η τελετή ξεκίνησε με δέηση από τον Σοφολογιώτατο Ραββίνο Αθηνών κ. Γκάμπριελ 
Νεγρίν. 

Στη συνέχεια με τον χαιρετισμό του  πρόεδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
ξεδιπλώθηκαν αναμνήσεις από τη μακρόχρονη σημαντική, ουσιαστική και στενή 
συνεργασία του με τον Μωυσή Κωνσταντίνη, με τον οποίο τον συνέδεε προσωπική 
φιλία. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ μίλησε επίσης για την πολυσχιδή προσωπικότητα του 
εκλιπόντος και τη σπουδαία συνεισφορά της οικογένειας Κωνσταντίνη στον 
ελληνικό εβραϊσμό επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η τύχη θέλησε να 
τοποθετηθεί η φωτογραφία του αείμνηστου Μωϋσή Κωνσταντίνη κάτω από εκείνη 
του πατέρα του Κανάρη, πρώτου προέδρου του ΚΙΣΕ. Μια συγκυρία που 
υπογραμμίζει, την ανυπέρβλητη προσφορά της οικογένειας Κωνσταντίνη, την 
κληρονομιά της αγάπης για τον Εβραϊσμό, τη συνέχεια της αφοσίωσης. Μια 
συγκυρία που ολοκληρώνει έναν κύκλο οικογενειακής προσφοράς 70 χρόνων, έναν 
κύκλο που άνοιξε το 1945 με τον Κανάρη και έκλεισε το 2016 με τον Μωϋσή». 

Στη συνέχεια ο γιός του Μωυσή Κωνσταντίνη, Αρης μίλησε για την πλούσια 
παρακαταθήκη που αφήνει ο πατέρας στα παιδιά του και τις αξίες με τις οποίες τα 
μεγάλωσε, αλλά και για την αφοσίωση και την αστείρευτη πηγή έμπνευσης που 
ήταν για εκείνον η ενασχόλησή του με τα θέματα του εβραϊσμού τον οποίο 
επιθυμούσε με σταθερά βήματα να οδηγήσει στην εξωστρέφεια. Ολοκλήρωσε την 
ομιλία του με ένα κείμενο της Βασιλικής Σαμαρά που βρήκε στο αρχείο του πατέρα 
του με το οποίο περιγράφεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο η εξαίρετη 
προσωπικότητά του.  

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια της φωτογραφίας του Μωυσή 
Κωνσταντίνη, η οποία τοποθετήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ του 
ΚΙΣΕ ανάμεσα στις σημαίνουσες  προσωπικότητες που διετέλεσαν πρόεδροι του. 

*** *** *** 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  

ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΑΠΘ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ  

Στις 27 Ιανουαρίου η ανθρωπότητα θυμάται το Ολοκαύτωμα των 6.000.000 
Εβραίων που εξοντώθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους 
ναζί και τους απανταχού συνεργάτες τους.   

Στις 25 Ιανουαρίου 2019, απόγονοι των συνεργατών των ναζί έσπασαν 
και κατέστρεψαν το εβραϊκό Μνημείο που βρίσκεται στο ΑΠΘ, στο πάρκο του 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:2019-02-15-07-47-28&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:2019-02-15-07-47-28&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2191:2019-01-26-11-38-34&catid=9:deltiatypoy&Itemid=32
https://www.protothema.gr/greece/article/858833/thessaloniki-vandalisan-to-mnimeio-tou-evraikou-nekrotafeiou-sto-apth/
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Αστεροσκοπείου, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβονται 
ούτε τους ζωντανούς, αλλά ούτε και τους νεκρούς. 

Πάνω στους κατακερματισμένους τάφους και στα κόκαλα των Θεσσαλονικέων 
προγόνων μας, και την ώρα που οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κλείνονταν σε γκέτο 
με σκοπό τον εκτοπισμό τους- χτίστηκε το Πανεπιστήμιο. Χρειάστηκαν 72 χρόνια 
για να αναγνωρίσει ο τόπος τις ευθύνες του και να αποτίσει τιμή στη μνήμη της 
εβραϊκής νεκρόπολης, δημιουργώντας αυτό το μνημείο το 2014. Σήμερα, για μία 
ακόμη φορά, η μνήμη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αλλά και η ιστορία και ο 
πολιτισμός ολόκληρης της πόλης, πλήττονται από τους κήρυκες του μίσους.  

Οι ναζί έκαψαν πρώτα τα βιβλία μας, μετά τις συναγωγές μας και τα μνημεία μας, 
μετά τα σπίτια μας και τα μαγαζιά μας και μετά … μετά -μαζί με τους συνεργάτες 
τους- έκαψαν τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας ακόμα και 
τους νεκρούς μας. 

 Ως πότε πια; Ως πότε η πολιτεία θα παραμένει θεατής των βανδαλισμών της 
μνήμης και του πολιτισμού; Ως πότε η κοινωνία θα ανέχεται τους νοσταλγούς 
του ναζισμού να κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας για να τραυματίζουν 
την ανθρωπιά μας; Ζητούμε λοιπόν την άμεση σύλληψή τους και την 
παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη για να μην συνεχίσουν το καταστροφικό 
τους έργο και θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα στο βωμό της 
μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού. 

Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε, ότι δεν έχουν μείνει άλλες λέξεις για να 
περιγράψουμε τη θλίψη του Ελληνικού Εβραϊσμού: Ντροπή – ντροπή – ντροπή. 

Απόσπασμα από την επιγραφή του Μνημείου: 

«Πατάς σε τόπο  ιερό. 
Πατάς σε ό,τι απέμεινε από τη μεγαλύτερη νεκρόπολη της Ανατολής. 
Πατάς στον τόπο όπου θάβονταν για αιώνες οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 
Πνεύματα ισχυρά και ευγενικές ψυχές  της πιο ζωντανής κοινότητας της Μεσογείου 
βρήκαν εδώ την ύστατη ηρεμία. 
Οι τάφοι τους απλώνονταν μέχρι ψηλά στους λόφους. 
Ώσπου το 1943 οι δυνάμεις του κακού συνέτριψαν την ανθρώπινη υπόσταση.  Αλλά 
δεν αρκούσαν οι άνθρωποι. 
Ήθελαν να σκοτώσουν και τη μνήμη. 
Και καθώς έστελναν τους ζωντανούς στο θάνατο, γκρέμιζαν τους τάφους των 
νεκρών διασκορπίζοντας τα οστά τους. 
Όσοι θάφτηκαν εδώ, πέθαναν δυο φορές» 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2019 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Την απερίφραστη καταδίκη της εκφράζει η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για 

τη βεβήλωση του Μνημείου που δημιουργήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης σε ανάμνηση του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου. 

Η ΙKΘ τονίζει ότι «είναι χρέος της κοινωνίας και των Αρχών να εντοπίσουν, να 

καταδείξουν και να περιθωριοποιήσουν τους δράστες και τους ομοϊδεάτες 

τους». Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα ένα εβραϊκό μνημείο γίνεται στόχος 

βανδάλων. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Μνημείου που δημιουργήθηκε στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε ανάμνηση του παλαιού εβραϊκού 

νεκροταφείου, της μεγαλύτερης εβραϊκής νεκρόπολης της Ευρώπης με πάνω από 

300.000 τάφους, που έστεκε εκεί για αιώνες και ισοπεδώθηκε το 1942. Άγνωστοι, 
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χθες, σε μια πράξη πρωτοφανούς βίας κυριολεκτικά το κατέστρεψαν, διαλύοντας 

όλες τις μαρμάρινες πλάκες που το απάρτιζαν. 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα και εκφράζει τον 

αποτροπιασμό της για το γεγονός. Καλούμε την Πολιτεία και την κοινωνία εν γένει, 

να συστρατευθούν στον αγώνα μας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της 

μισαλλοδοξίας και του σκοταδισμού. Είναι χρέος της κοινωνίας και των Αρχών να 

εντοπίσουν, να καταδείξουν και να περιθωριοποιήσουν τους δράστες και τους 

ομοϊδεάτες τους. 

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο βανδαλισμός αυτός συνέβη λίγες μέρες πριν την 
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μιας παγκόσμιας επετείου που 
θεσμοθετήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, την υπόμνηση της πιο μελανής 
σελίδας στην Ιστορία της ανθρωπότητας για την αποφυγή της επανάληψης 
παρόμοιων φαινομένων.  Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα από 
το Ολοκαύτωμα και οι συνέπειές του δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές στην 
κοινωνία. 

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ 

Σύσσωμος ο πολιτικός και ακαδημαϊκός κόσμος, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπός 
Αθηνών καταδίκασαν τον βανδαλισμό του εβραϊκού μνημείου στο ΑΠΘ, στην 
Θεσσαλονίκη. Ανάλογη στάση από την πρυτανεία του ΑΠΘ αλλά και τον 
δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη.  

Τον αποτροπιασμό του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας προκαλεί το νέο 
κρούσμα βανδαλισμού του μνημείου του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου. 

«Η Πρυτανεία, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του συνόλου της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός και καλεί την κοινωνία με όλους 
τους φορείς της σε εγρήγορση απέναντι στα φαινόμενα φυλετικού μίσους, τυφλής 
βίας και καταστροφών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρει το ΑΠΘ άγνωστοι βάνδαλοι ξήλωσαν σήμερα και έσπασαν τις μαρμάρινες 
πλάκες του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο εβραϊκό νεκροταφείο, το οποίο 
υπήρχε μέχρι την Κατοχή στο χώρο του Πανεπιστημίου. «Για άλλη μια φορά 
βάνδαλοι φασίστες κατέστρεψαν - αυτή τη φορά ολοσχερώς - το μνημείο του 
εβραϊκού νεκροταφείου στο ΑΠΘ», τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, μέσω ανάρτησής του στο twitter για τη νέα βεβήλωση του μνημείου 
που βρίσκεται εντός του χώρου της πανεπιστημιούπολης. «Είναι πλέον επιτακτική 
ανάγκη να ενεργοποιηθεί η συντεταγμένη Πολιτεία και ολόκληρη η κοινωνία και να 
αποβάλει τα στοιχεία αυτά που εκτρέφονται από το κλίμα διχασμού και διαιωνίζουν 
φαινόμενα μισαλλοδοξίας και φασισμού», προσθέτει στην ανάρτηση του ο κ. 
Μπουτάρης. 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Ως πράξη ειδεχθή 
και εγκληματική χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος 
τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου στο ΑΠΘ. Σε γραπτή του δήλωση, με 
αφορμή τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης των Ηρώων και Θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος, ο κ. Ιερώνυμος τονίζει: «Οι βεβηλώσεις και οι βανδαλισμοί 
Συναγωγών, Εβραϊκών Νεκροταφείων, αλλά και των Μνημείων του 
Ολοκαυτώματος αποτελούν ειδεχθείς πράξεις που προσβάλλουν βάναυσα την 
ιστορία, τον πολιτισμό, το Έθνος και την Πίστη μας. Η καταδίκη αυτών των 
ειδεχθών και εγκληματικών πράξεων δεν έχει ούτε προϋποθέσεις ούτε 
αστερίσκους. Είναι ρητή, κατηγορηματική και ξεκάθαρη».  

Τη «φασιστική επίθεση» στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
Θεσσαλονίκης και καλεί «για μια ακόμη φορά το δημοκρατικό κόσμο να υψώσει 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2194:2019-01-28-11-21-52&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2194:2019-01-28-11-21-52&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.protothema.gr/greece/article/858833/thessaloniki-vandalisan-to-mnimeio-tou-evraikou-nekrotafeiou-sto-apth/
https://www.protothema.gr/greece/article/858833/thessaloniki-vandalisan-to-mnimeio-tou-evraikou-nekrotafeiou-sto-apth/
http://iaath.gr/content/o-arhiepiskopos-katadikazei-tis-veviloseis-kai-toys-vandalismoys-synagogon-kai-evraikon
https://www.iefimerida.gr/news/474489/vandalisan-xana-mnimeio-toy-evraikoy-nekrotafeioy-sto-apth
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τείχος και να απομονώσει την ακροδεξιά η οποία έχει σηκώσει κεφάλι φορώντας τη 
μάσκα του πατριωτισμού». 

«Και όπως μας έχει διδάξει η Ιστορία, στον αγώνα αυτόν δεν περισσεύει κανείς και 
καμία» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. 

ΣΥΡΙΖΑ: Στόχος των φασιστικών ταγμάτων εφόδου 

«Για μια ακόμη φορά το εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης έγινε στόχος των 
φασιστικών ταγμάτων εφόδου που τις τελευταίες μέρες έχουν εντείνει τη δράση 
τους» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του και επισημαίνει: 

«Η χθεσινοβραδινή βεβήλωση του νεκροταφείου έρχεται να προστεθεί στις 
επιθέσεις σε σπίτια βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν είναι τυχαίο 
πως έγινε μία μέρα πριν από την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης για τους Έλληνες 
Εβραίους Μάρτυρες και Ήρωες του Ολοκαυτώματος"». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.: Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε 
η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η θηριωδία του Ολοκαυτώματος υπήρξε η πιο μαύρη 
σελίδα στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζιστών. Η πατρίδα μας πλήρωσε βαρύτατο 
τίμημα αφού από τους περίπου 80 χιλιάδες Έλληνες Εβραίους, μόνον 10 χιλιάδες 
κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αφανίστηκε 
σχεδόν στο σύνολό της. 

73 χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο αντισημιτισμός αντί 
να έχει εξαλειφθεί βρίσκει, δυστυχώς, νέους θιασώτες. Κάποιοι εξ αυτών 
βεβήλωσαν πριν λίγες μέρες το μνημείο για το εβραϊκό νεκροταφείο της 
Θεσσαλονίκης στο Α.Π.Θ. 

Η Νέα Δημοκρατία δεν θα διστάσει να συγκρουστεί μετωπικά με οποιονδήποτε 
επιχειρεί να αναβιώσει τις ιδέες του ολοκληρωτισμού στη χώρα μας. Και θα 
υπερασπιστεί τη φιλελεύθερη και δημοκρατική παράδοση της Ελλάδας, καθώς και 
τους θεσμούς που τη θωρακίζουν από τις δυνάμεις που την απειλούν». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΛ:  Ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Θεόδωρος 
Τοσουνίδης, πήρε θέση και δήλωσε: «Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης για 
τους Έλληνες Εβραίους του Ολοκαυτώματος, αποδίδουμε φόρο τιμής στους 
χιλιάδες συμπατριώτες μας Έλληνες Εβραίους, που έπεσαν θύματα της ναζιστικής 
θηριωδίας, ενώνοντας τη φωνή μας κόντρα στη μισαλλοδοξία. Οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες καταδικάζουμε με θλίψη και αποτροπιασμό τη βεβήλωση του εβραϊκού 
μνημείου (νεκροταφείου) της Θεσσαλονίκης. Η μισαλλοδοξία και ο ρατσισμός δεν 
έχουν την παραμικρή θέση στον τόπο όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία και ο 
σεβασμός στην αξία του Ανθρώπου», καταλήγει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος 
των ΑΝΕΛ. 

Ποτάμι: Οι δημοκρατικοί πολίτες να απομονώσουν τους νεοναζί  

«Μια μέρα πριν από την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης για τους Έλληνες 
Εβραίους Μάρτυρες του Ολοκαυτώματος, το εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης 
έγινε στόχος φασιστικής επίθεσης. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βεβήλωση. 

Η πολιτεία πρέπει να συλλάβει τους δράστες και οι δημοκρατικοί πολίτες να 
απομονώσουν τους νεοναζί που τον τελευταίο καιρό κάνουν όλο και πιο έντονη τη 
δράση τους».   

ΚΙΝΑΛ: Πολιτική βούληση απέναντι στους νοσταλγούς του φασισμού και 
ναζισμού 

https://nd.gr/anakoinosi-toy-grafeioy-typoy-tis-nd-me-aformi-ti-diethni-imera-mnimis-gia-ta-thymata-toy
https://www.grtimes.gr/politiki/anel-katadikazoyme-me-thlipsi-ti-vevilosi-toy-evraikoy
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«Η αυτονόητη καταδίκη της βεβήλωσης του εβραϊκού μνημείου στη Θεσσαλονίκη 
δεν αρκεί πια. Χρειάζεται πολιτική βούληση απέναντι στους νοσταλγούς του 
φασισμού και ναζισμού. Η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης. 

Καταδικάζουν τη βεβήλωση του μνημείου του εβραϊκού νεκροταφείου 
οι «Δικηγόροι για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τη Συνεννόηση στα 
Βαλκάνια» και καλούν σε «μαζική παρουσία» στις εκδηλώσεις μνήμης, με αφορμή 
την 27η Ιανουαρίου, «Ημέρα Μνήμης για τους Έλληνες Εβραίους Μάρτυρες και 
Ήρωες του Ολοκαυτώματος», την Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. «Σε ένα 
σύγχρονο κράτος δικαίου, οι συμπεριφορές αυτές είναι καταδικαστέες και οι νομικοί 
οφείλουμε να τις στιγματίσουμε και να τις απομονώσουμε. Η καλύτερη απάντηση 
θα είναι η μαζική παρουσία όλων στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των ημερών» 
τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση.  

Αντίστοιχη και η αναφορά του πρόξενου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, 
Βάλτερ Στέχελ. 

«Αυτή η πράξη βανδαλισμού και αντισημιτισμού συνέβη λίγο πριν από την ημέρα 
μνήμης του Ολοκαυτώματος, στις 27 Ιανουαρίου», επισημαίνει ο Γερμανός 
πρόξενος. Υπογραμμίζει, δε, ως ένα «μάθημα από την ευθύνη της Γερμανίας για 
το Ολοκαύτωμα», την ανάγκη «αντίστασης ενάντια σε όλες τις μορφές 
αντισημιτισμού και ρατσισμού». 

Πηγή: Με στοιχεία από Athens Voice, 26.1.2019, iefimerida, 28.1.2019 

 

ΣΙΩΠΗΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΘ 
– Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσκάλεσε τους πολίτες μέσω 
διαδικτύου και Facebook σε μία σιωπηλή διαμαρτυρία στο εβραϊκό μνημείο, το 
οποίο άγνωστοι βανδάλισαν στον χώρο του Πανεπιστημίου.  

Στην εκδήλωση που δημιούργησαν στο Facebook αναφέρουν συγκεκριμένα: 
«Διαμαρτυρόμαστε στην πρωτοφανούς βιαιότητας καταστροφή του μνημείου μας. 
Η βεβήλωση και η πρωτοφανής καταστροφή του μνημείου θίγει το άσυλο, την 
ακαδημαϊκή μας αξιοπρέπεια και την ίδια τη δημοκρατία». 

Το μεσημέρι της Δευτέρας 28.1.19 ξεκίνησε η διαμαρτυρία στο μνημείο με τον 
κόσμο να συγκεντρώνεται σταδιακά στο σημείο. Δηλώσεις έκανε και ο Γκρέγκορι 
Φλέγκερ, Αμερικανός Πρόξενος σχετικά με τον βανδαλισμό, αναφέροντας μεταξύ 
άλλων πως πρέπει να καταστεί σαφές πως τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι 
αποδεκτές.  Δηλώσεις έκανε επίσης ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Δείτε εδώ 
βίντεο από τις δηλώσεις. 

Πηγή: Ιστοσελίδα paralaxi, 28.1.2019 

……………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ TOY IHRA ΣΤΗ 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ TOY ΟΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ – 

5&6.2.2019, ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

Στην εξάπλωση του αντισημιτισμού, αλλά και στην επιτακτική ανάγκη 
καταπολέμησής του, αναφέρθηκε ο Δρ Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, ειδικός 
γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας και επικεφαλής της 

https://www.athensvoice.gr/greece/514039_politiki-kai-akadimaiki-koinotita-katadikazoyn-ton-vandalismo-toy-evraikoy
https://www.iefimerida.gr/news/474997/ieronymos-gia-vevilosi-evraikoy-nekrotafeioy-katadiki-horis-asteriskoys
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198:2019-01-29-07-50-13&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198:2019-01-29-07-50-13&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://parallaximag.gr/thessaloniki/maties-ston-poli/symvainei-tora-siopili-diamartyria-sto-evraiko-mnimeio-tou-apth
https://parallaximag.gr/thessaloniki/maties-ston-poli/symvainei-tora-siopili-diamartyria-sto-evraiko-mnimeio-tou-apth
https://parallaximag.gr/thessaloniki/maties-ston-poli/symvainei-tora-siopili-diamartyria-sto-evraiko-mnimeio-tou-apth
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2212:2019-02-07-08-23-51&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2212:2019-02-07-08-23-51&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2212:2019-02-07-08-23-51&catid=12:2009&Itemid=41
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ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 
(IHRA), ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διάσκεψη του ΟΑΣΕ για την 
Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα το 
διήμερο 5-6 Φεβρουαρίου 2019. 

Ειδικότερα, κατά την παρέμβασή του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Διάσκεψης, 
ο Δρ Λιάντης επισήμανε ότι «όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη μελέτη του φαινομένου 
του αντισημιτισμού παρατηρούμε πως αυτός ο κοινωνικός ιός όχι μόνο δεν 
σταματάει να εξαπλώνεται και να μολύνει ανθρώπους όλων των κοινωνικών και 
ηλικιακών στρωμάτων, αλλά συνεχώς μεταλλάσσεται, αποκτώντας ηπιότερες ή 
επιθετικότερες μορφές ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, το επίπεδο 
μόρφωσης, την εθνική, πολιτική ή θρησκευτική ομάδα εντός των οποίων δρα». 

Επ’ αυτού, πρόσθεσε ότι «τροφοδοτείται, μάλιστα, από πηγές παραπληροφόρησης 
και προπαγάνδας, οι οποίες μπορεί να είναι ομόριζες ή αντιθετικές μεταξύ τους, 
όπως τα εξτρεμιστικά πολιτικά άκρα και ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός». 

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι «ο αντισημιτισμός, ως πολιτική άποψη, ως θρησκευτική 
αντίληψη, ως ιδεολογική τάση αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα, που στοιχειώνει 
την Ευρώπη για αιώνες και κρίνει την ηθική υπόσταση του Δυτικού Πολιτισμού. Ο 
παραλογισμός του φαινομένου γίνεται κατανοητός από την αμφισβήτηση του 
Ολοκαυτώματος, του πλέον αποτυπωμένου και καταγεγραμμένου μαζικού 
εγκλήματος στην ανθρώπινη ιστορία. Στις τάξεις των αντισημιτών, στις οποίες 
γίνεται αποδεκτή όλη η τερατώδης παραφιλολογία των κάθε είδους 
συνωμοσιολόγων, απορρίπτεται ή αμφισβητείται το Ολοκαύτωμα, το οποίο μάλιστα 
κατέγραψαν οι ίδιοι οι εγκληματικοί δράστες του». 

Ο ειδικός γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας έκανε λόγο, εν 
συνεχεία, για τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, που «έστω και με 
μεγάλη καθυστέρηση, υιοθέτησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές 
δράσεις ενάντια στον αντισημιτισμό και τη διαστρέβλωση των γεγονότων του 
Ολοκαυτώματος». Ωστόσο, όπως είπε, αυτά τα μέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή 
βάσει του αποτελέσματος. 

Σε αυτό το σημείο του λόγου του, εξέφρασε την άποψη ότι «σε αυτήν την άνιση 
μάχη του ορθολογισμού με το ανορθολογικό μίσος χρειάζεται να συνταχθούν όλες 
οι υγιείς πνευματικές και θρησκευτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να 
δούμε μία κοινή, ισχυρή διακήρυξη ενάντια στον αντισημιτισμό από τους ηγέτες των 
τριών μεγαλύτερων χριστιανικών ομολογιών της Ευρώπης. Ένα κείμενο που θα 
διαβαστεί σε όλους τους χριστιανικούς χώρους λατρείας και θα κοινοποιηθεί μέσω 
των δικτύων ενημέρωσης των Εκκλησιών σε κάθε πιστό. Το ίδιο πρέπει να 
επιδιωχθεί και από τους Μουσουλμάνους θρησκευτικούς ηγέτες στην Ευρώπη». 

Ακολούθως, μίλησε για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, όπου «τα 
τελευταία είκοσι χρόνια έχουμε καταφέρει να συντονίσουμε όλους τους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς, ώστε οι δράσεις να παράγουν ισχυρό και διαρκές αποτέλεσμα, 
ειδικότερα στην κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκπαίδευση. 
Σημαντικό γεγονός κατά το προηγούμενο έτος αποτέλεσε η θεμελίωση του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τον 
Πρόεδρο του κράτους του Ισραήλ και τον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Η αποστολή 
του μουσείου βασίζεται σε τρεις άξονες, οι οποίοι αποτελούν και πολιτικές για την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Πρώτον, να αποτίσει φόρο τιμής στην εβραϊκή 
ζωή της Ελλάδας που καταστράφηκε στον Ολοκαύτωμα. Δεύτερον, να γιορτάσει τα 
2.000 χρόνια παρουσίας των Εβραίων στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης και της 
επιστροφής τους το 1945. Και τρίτον, να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές έτσι ώστε 
να κατανοήσουν πως τα μαθήματα του παρελθόντος μπορούν να μας βοηθήσουν 
να διαμορφώσουμε και το μέλλον. Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, έχει η ανάθεση στην 
Ελλάδα της προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 
για το έτος 2021, προοπτική που φέρνει την Ελλάδα στον πυρήνα των χωρών με 
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σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της καταπολέμησης του 
αντισημιτισμού». 

Ακολούθως, υπογράμμισε πως «για όλες τις πολιτικές, πνευματικές και 
θρησκευτικές δυνάμεις το πρόβλημα του αντισημιτισμού πρέπει να είναι πάντα ένα 
ζήτημα όπου η ανάλυση και η εναντίωση σε αυτόν να αποτελεί θέση αρχής. Ο 
αντισημιτισμός παραμένει δομικό στερεότυπο των σημερινών κοινωνιών, με 
αποτέλεσμα οι μεταμορφώσεις του να κυκλοφορούν με νέα επιχειρήματα και να 
έχουν ως όχημα νέες σημασίες. Το πλέον κοινό παράδειγμα είναι η χρήση 
εβραιοφοβικών στερεοτύπων στην κριτική προς το κράτος του Ισραήλ. Ανεξάρτητα 
από το επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων και επαφών με το Ισραήλ, καμία χώρα 
δεν δικαιούται να αμφισβητεί τη σημασία της ύπαρξης αυτού του κράτους, γιατί 
όπως επεσήμανε ο επιζών του Ολοκαυτώματος φιλόσοφος, Jean Améry, «Όποιος 
αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ είτε είναι τόσο ανόητος ώστε να μην 
αντιλαμβάνεται ότι συμβάλλει στην υλοποίηση ενός νέου ‘Αουσβιτς είτε συνειδητά 
στοχεύει σε ένα νέο Άουσβιτς». Το Ισραήλ, το κράτος που δημιουργήθηκε από τις 
στάχτες του Ολοκαυτώματος, αποτελεί την τελευταία άμυνα που έχουν οι Εβραίοι 
σε έναν κόσμο που παραμένει μολυσμένος από τον αντισημιτισμό», συμπλήρωσε. 

Καταληκτικά, ο δρ Λιάντης σημείωσε ότι «κάθε αντιφασισμός χωρίς ρητή εναντίωση 
στον αντισημιτισμό είναι ελλειμματικός. Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να 
αντιταχθούμε σε κάθε επανεμφάνιση του φαινομένου με όποια αμφίεση και να 
ενδύεται. Χρειάζεται ο αγώνας ενάντια σε αυτήν την πολιτική, πνευματική και ηθική 
χρεοκοπία, που είναι ο αντισημιτισμός, να γίνει πανευρωπαϊκή υπόθεση πριν να 
είναι πάρα πολύ αργά». 

Στη διάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κυβερνήσεων και πολιτικοί ηγέτες, καθώς 
και φορείς από τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τα μέσα ενημέρωσης, συγκροτώντας ένα φόρουμ διαλόγου σχετικά με τις 
προκλήσεις και τις ορθές πρακτικές αντιμετώπισης του αντισημιτισμού. Τα 
αποτελέσματα της Διάσκεψης θα χρησιμεύσουν ως πλατφόρμα για την κατάρτιση 
και προώθηση διαφόρων συμπληρωματικών προσεγγίσεων σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ / Ελένη Μαχαίρα, 6.2.2019 

 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΦΑΡΑΔΙΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΣΟΥΣΤΙΕΛ 

Ένα παγωμένο πρωινό του 2003, ο ταχυδρόμος χτύπησε το κουδούνι του Μορίς 
Σουστιέλ. Είναι διακεκριμένος Γάλλος γιατρός με ειδίκευση στην καρδιολογία και 
στη θεραπευτική ύπνωση. Tου παρέδωσε ένα δέμα με γραμματόσημα ελληνικά. Η 
προέλευσή του ήταν η Θεσσαλονίκη. Ανοίγοντάς το βρήκε ένα κουτί γεμάτο από 
παλιές κιτρινισμένες φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, μικροαντικείμενα από τη θεία του 
Ραχήλ Σουστιέλ, την τελευταία συγγενή που είχε απομείνει από τη σεφαραδίτικη 
οικογένεια του πατέρα του Ζοζέφ. Πολλοί συγγενείς του είχαν χαθεί στο 
Ολοκαύτωμα, η θεία είχε πεθάνει και η τελευταία της επιθυμία ήταν να αποσταλεί 
το δέμα στον ανιψιό της στη Γαλλία.  

Κάπως έτσι, χωρίς να το περιμένει ούτε να το έχει φανταστεί, ο Μορίς ξεκίνησε έναν 
ανάπλου στην ιστορία των προγόνων του και της διάσωσής τους κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το παρελθόν τους χωρίς να είναι κρυφό, δεν ήταν και 
απολύτως διαυγές, καθώς οι επιζήσαντες σπάνια μιλούν. Ο Σουστιέλ γράφει 
υπνωτιστικά και αν πιάσεις το βιβλίο του «Λεωφόρος Ωσμάν 146» που μόλις 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του «Εξάντα», σε τραβά σε έναν άλλο κόσμο. Στη 

http://amna.gr/home/article/332006/Eidikos-grammateas-Thriskeutikis-kai-Politistikis-Diplomatias-I-katapolemisi-tou-antisimitismou-na-ginei-paneuropaiki-upothesi-
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2243:2019-02-27-12-00-31&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2243:2019-02-27-12-00-31&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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διαδρομή των σεφαραδιτών Εβραίων που σκόρπισαν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη 
την υφήλιο. 

Ο ίδιος ο συγγραφέας εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος στην παρουσίαση της 
ελληνικής έκδοσης που έγινε την Τετάρτη 20.2.2019 στο «Ιωνικό Κέντρο» στην 
Πλάκα με πληθώρα ομιλητών. Παρουσία του ραβίνου Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, 
η εκδότρια Μαρία Γυπαράκη έκανε μια σύντομη εισαγωγή για το βιβλίο. Εδωσε τον 
λόγο στην πρέσβειρα του Ισραήλ, Ιριτ Μπεν Αμπα, η οποία αναφέρθηκε στην 
έξαρση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και στα πρόσφατα γεγονότα με τα 
«Κίτρινα Γιλέκα». Συντονίστρια του πάνελ ήταν η μεταφράστρια της έκδοσης Λίλα 
Κονομάρα. Ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος Μάκης Μάτσας 
διηγήθηκε τα δικά του παιδικά βιώματα από τη φυγή της οικογένειάς του στο βουνό. 
Ο καθηγητής στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών στο ΑΠΘ, Γιώργος Αντωνίου, εστίασε 
στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ο βουλευτής Σάμου και καθηγητής 
αρχιτεκτονικής Δημήτρης Σεβαστάκης και ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Νομικής 
Θεόδωρος Φορτσάκης μίλησαν και για τις πιο πολιτικές πτυχές του ζητήματος. Η 
ιστορικός Οντέτ Βαρόν-Βασάρ που διδάσκει στο ΕΚΠΑ αναφέρθηκε στα θέματα 
της ταυτότητας και στην ηθελημένη λήθη που ορισμένες φορές επιλέγουν οι 
άνθρωποι που υπέστησαν τα πάνδεινα από τους διώκτες τους.  

Σε μια εποχή κατά την οποία οι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος φεύγουν από τη 
ζωή, η ευθύνη πέφτει στους δικούς μας ώμους ώστε να μη γίνει ποτέ ξανά αυτό το 
έγκλημα που είχε ως αποτέλεσμα έξι εκατομμύρια αθώοι άνθρωποι (ανάμεσά τους 
ένα εκατομμύριο παιδιά) να εξοντωθούν στα κρεματόρια. 

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22.2.2019, της Μαργαρίτας Πουργνάρα 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΙΣΡΑΗΛ 

Μαθητές από σχολεία του Ισραήλ επισκέφθηκαν την Αθήνα, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Young Ambassadors», του «Ισραηλινού Κέντρου για Νέους 

Ηγέτες», με τη συνεργασία της γενικής γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας 

Γενιάς και συναντήθηκαν με συνομηλίκους τους, από δυο δημόσια σχολεία της 

Αθήνας, το Πρότυπο Λύκειο Βαρβακείου και το 2ο Πειραματικό Λύκειο 

Αμπελοκήπων, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη νεολαία των δύο 

χωρών. 

«Ογδόντα παιδιά από δύο σχολεία της Ελλάδας και τρία σχολεία του Ισραήλ, ήρθαν 

κοντά, γνωρίστηκαν και πάλεψαν να δώσουν απαντήσεις για καίρια ζητήματα, αλλά 

και να καταρρίψουν στερεότυπα», ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός 

γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου. 

Στο Μέγαρο Μουσικής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χωριστούν σε ομάδες 

εργασίας και να ορίσουν τα θέματα που τους προβληματίζουν, ώστε να βρουν από 

κοινού λύσεις. 

«Στην ομάδα που ήμουν, συζητήσαμε το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το Ισραήλ», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ισραηλινή μαθήτρια, Χεν. «Υπάρχουν 

πολλά ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση και την ασφάλειά τους και γι’ αυτό 

προτείναμε να υπάρξουν σχολεία που να δέχονται μετανάστες, ώστε να αποκτούν 

τα απαραίτητα εφόδια και να μην καταλήγουν στο δρόμο. Πρέπει να έχουμε στο 

νου ότι για να έρθουν στη χώρα μας, έχουν έρθει από μία σκληρή πραγματικότητα, 

οπότε πρέπει να τους αποδεχθούμε και να νοιαστούμε για αυτούς». Τα κοινά 

σημεία προβληματισμού έγιναν κοινοί τόποι συζήτησης και εν τέλει αφορμή για να 

http://www.kathimerini.gr/1011339/article/politismos/vivlio/h-odysseia-twn-sefaraditwn-evraiwn-3ediplwnetai-sto-vivlio-toy-moris-soystiel
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:2019-02-22-07-34-56&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:2019-02-22-07-34-56&catid=12:2009&Itemid=41
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έρθουν πιο κοντά οι δύο πλευρές. «Ερχόμενοι σε επαφή με τους νέους από το 

Ισραήλ, είδαμε πόσο κοντά είμαστε, στην πραγματικότητα, πόσο συγκλίνουν τα 

ενδιαφέροντά μας, πόσο όμοιοι είμαστε», σχολίασε από τη μεριά της η Ελληνίδα 

μαθήτρια, Άσπα. «Αν και προερχόμενοι από μακρινά μέρη ο καθένας, είμαστε 

μεσογειακοί λαοί και μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες 

προκλήσεις, ειδικά ως έφηβοι», πρόσθεσε ο Ισραηλινός μαθητής, Μάρκο. 

Η παραμονή των μαθητών στην Ελλάδα, όμως, δεν περιορίστηκε στη γνωριμία με 
τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. «Είδαμε διάφορες όψεις της Αθήνας, την 
Ακρόπολη, το κέντρο», είπε η Άντι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «αλλά είχαμε επίσης την ευκαιρία 
εκτός από την τουριστική εμπειρία, να έχουμε και μία… διπλωματική: 
επισκεφτήκαμε θεσμούς και φορείς, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Ιδιαίτερα έντονη εμπειρία ήταν το ότι εμβαθύναμε τις ρίζες μας με την 
εβραϊκή κοινότητα εδώ». 

«Είναι η τρίτη φορά που το πρόγραμμα των Νέων Πρεσβευτών φέρνει μαθητές από 
το Ισραήλ στην Ελλάδα», επεσήμανε η σύμβουλος της πρεσβείας του Ισραήλ, 
Σαουσάν Χασόν, «είναι όμως η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια 
δράση, που ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα παιδιά πολύ εύκολα ξεκίνησαν συζητήσεις και 
είδαν ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς, κάτι που δεν ήξεραν 
πριν». 

Από την πλευρά της, η κ. Χασόν τόνισε από τη μία ότι με το πρόγραμμα, οι «Νέοι 
Πρεσβευτές» μπορούν να δουν περί τίνος πρόκειται πραγματικά η διπλωματία και 
υπογράμμισε από την άλλη, ότι είναι σημαντικό το να έρχονται σε επαφή με το 
Ισραήλ και μαθητές από την Ελλάδα, ώστε «να γνωρίσουν τον πολιτισμό, αλλά και 
τις δυνατότητες που δίνει η εκπαίδευση στο Ισραήλ». 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα analitis.gr, 20.2.2019 

 

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Πρέσβυς του Ισραήλ, κα Ιρίτ Μπέν-Άμπα φιλοξένησε στις 7.2.2019 στην οικία της 
την εκδήλωση «Σπουδές στο Ισραήλ» για την ενίσχυση της ελληνο-ισραηλινής 
συνεργασίας στην εκπαίδευση, με Έλληνες απόφοιτους Ισραηλινών 
πανεπιστημίων ή/και Έλληνες που ακολούθησαν σπουδές στη χώρα με 
υποτροφίες της Ισραηλινής Κυβέρνησης. 

Οι προσκεκλημένοι προήλθαν από ένα ευρύ ακαδημαϊκό φάσμα σπουδών, από 
κοινωνικές ως θετικές επιστήμες, σε κορυφαία ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του 
Ισραήλ, όπως τα παγκοσμίως γνωστά Technion – Ισραηλινό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Επιστήμης Weizmann, από τα οποία έχουν προέλθει 
πολλοί Νομπελίστες, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, το Πανεπιστήμιο 
Bar Ilan, τα Πανεπιστήμια του Τελ Αβίβ και της Χάιφα και το Πανεπιστήμιο Ben 
Gurion της Νέγκεβ. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 
Ελλάδας-Ισραήλ, βουλευτής κ. Δήμητρης Σεβαστάκης, η Τομεάρχης Παιδείας της 
ΝΔ, κα Νίκη Κεραμέως, στελέχη του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθηγητές διαφόρων ελληνικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φοιτητές από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για 
σπουδές στο Ισραήλ. 

Στην παρέμβασή της, η Ισραηλινή Πρέσβυς δήλωσε ότι τα πανεπιστήμια του 
Ισραήλ έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη με πολλά από αυτά να κατατάσσονται 
σήμερα ανάμεσα στα 100 καλύτερα στον κόσμο. Ανέφερε ότι την τελευταία 

http://analitis.gr/mathhtes-apo-thn-ellada-kai-to-israhl-sto-idio-trapezi/
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2224:2019-02-14-08-09-06&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2224:2019-02-14-08-09-06&catid=12:2009&Itemid=41
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δεκαετία, 155 Έλληνες έλαβαν βίζα σπουδών για το Ισραήλ, το 1/5 των οποίων 
έλαβαν υποτροφία από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Από το 2012 μέχρι 
το 2018, 26 υποτροφίες δόθηκαν σε Έλληνες σπουδαστές από την Ισραηλινή 
Κυβέρνηση για την εκμάθηση της εβραϊκής ή αραβικής γλώσσας και για γενικές 
σπουδές. Η κυρία Μπέν –Άμπα υπογράμμισε επίσης τις ευκαιρίες που υπάρχουν 
για ελληνο-ισραηλινή συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα 
οποία μετέχει και το Ισραήλ, όπως το Horizon 2020 και το Erasmus+, αναφέροντας 
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ των 
Πανεπιστημίων Πειραιώς και Θεσσαλίας με το Ben Gurion για ανταλλαγές 
σπουδαστών. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι περίπου 12.000 χιλιάδες ξένοι φοιτητές 
σπουδάζουν σε Ισραηλινά πανεπιστήμια, πολλά εκ των οποίων προσφέρουν τώρα 
μαθήματα και στα αγγλικά. Τέλος, σημείωσε ότι τα Ισραηλινά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα είναι από τα κορυφαία του κόσμου σε σπουδές καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. 

Ο Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών Begin-
Sadat του Πανεπιστημίου Bar Ilan, δήλωσε ότι πέρα από την αρτιότητα των 
σπουδών και τις γνώσεις που υπάρχουν στο Ισραήλ στον τομέα των 
γεωστρατηγικών μελετών, υπάρχει πολύ καλή οργάνωση και μεγάλη υποστήριξη 
των Ισραηλινών Καθηγητών στους ερευνητές. Προσέθεσε επίσης ότι οι Ισραηλινοί 
είναι πολύ ανοικτοί σε νέες ιδέες και ότι οι ίδιος προτείνει ανεπιφύλακτα σπουδές 
στο Ισραήλ στις διαλέξεις του σε φοιτητές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Ευρώπη. 

Η κυρία Κερασία Μαλαγιώργη, υποψήφια διδάκτωρ κοινωνιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η οποία ακολούθησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Ben Gurion με υποτροφία της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε ότι παρά το γεγονός 
ότι το Ισραήλ είναι γνωστό για τις σπουδές που προσφέρει σε τεχνολογικά πεδία, 
είναι εξίσου καλό στο επίπεδο των κοινωνικών επιστημών. Ανέφερε ότι οι 
Ισραηλινοί καθηγητές της προσφέραν κάθε υποστήριξη, απέκτησε εργαλεία για της 
μεταγενέστερες σπουδές της, ενώ η εμπειρία της την οδήγησε να αποκτήσει μεγάλο 
ενδιαφέρον για το Ολοκαύτωμα και την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Είπε ότι το 
καλύτερο κομμάτι των σπουδών της ήταν ότι μπόρεσε να μάθει από κοντά για την 
ισραηλινή κοινωνία χαρακτηρίζοντας τους Ισραηλινούς ως πολύ ζεστούς 
ανθρώπους με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Δήλωσε ότι «στο Ισραήλ αισθάνεσαι 
πολύ περήφανος που είσαι Έλληνας». 

Στο τέλος της εκδήλωσης συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μια κοινότητα όπου οι 
Έλληνες που ακολούθησαν σπουδές στο Ισραήλ να μπορούν να ανταλλάξουν 
απόψεις και εμπειρίες και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε άτομα που 
ενδιαφέρονται για σπουδές στη χώρα. 

ΠΗΓΗ: HUFFINGTONPOST.GR, 8.2.2019 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1-3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Από 1η έως 3 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 
τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένων στους Εβραίους της πόλης, που 
διοργανώνονται με πρωτοβουλία και συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρουπόλεως, του Δήμου, καθώς και του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Από 
Οθωμανοί υπήκοοι σε Έλληνες, Βούλγαρους και Τούρκους πολίτες: 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/enischese-tes-elleno-israelines-seneryasias-sten-anotate-ekpaideese_gr_5c5d8b84e4b0650f4c0d41b1?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&ec_carp=2084578703034615478&ec_carp=2084578703034615478
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:2019-02-18-09-07-07&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:2019-02-18-09-07-07&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2228:2019-02-18-09-07-07&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157


 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες Εβραίων Σεφαραδιτών κατά τον 19ο και 20ο αιώνα» («From 
Ottoman Subjects to Greek, Bulgarian and Turkish Citizens: Experiences of 
Sephardic Jews in the 19th and the 20th Centuries»), που θα γίνει στο 
ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ, 1 & 2.3.2019, με τη συμμετοχή έγκριτων πανεπιστημιακών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Την Κυριακή 3.3.2019 και ώρα 10.30 π.μ., στην Πλατεία του 
Μητροπολιτικού Ναού, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου 
Ολοκαυτώματος «αφιερωμένου στην ευάριθμη εβραϊκή κοινότητα των 
αειμνήστων συμπολιτών μας, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης τον Μάρτιο του 1943 όπου και εξολοθρεύθησαν». Το Μνημείο 
ανεγείρεται «στα πλαίσια της αναδιφήσεως, της καταγραφής, της αναδείξεως και 
της προβολής των πολυποίκιλων ψηφίδων που συγκρότησαν τις απαρχές της 
πολυπολιτισμικής πόλεώς μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην πρόσκληση 
η Ιερά Μητρόπολη και Δήμος Αλεξανδρουπόλεως.  

*** *** 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ  

23 & 24 Μαρτίου 2019 

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2019, ο Δήμος Αρταίων διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων 

τιμώντας τη Μνήμη των Εβραίων της Άρτας που αφανίστηκαν στη διάρκεια του 

Ολοκαυτώματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή φωτογραφιών, περιήγηση 

στην πόλη με ιστορικές αναφορές στην εβραϊκή παρουσία, εκδήλωση στην 

Πνευματική Στέγη του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «Ο Σκουφάς», 

επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και κατάθεση στεφάνων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΤΑΣ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 
18:00: «Για να θυμάσαι τη Ροζίνα»: η Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτης μέσα από 
τον φωτογραφικό φακό (α’ προβολή) - Προβολή φωτογραφιών στην Πνευματική 
Στέγη του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ» 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
 
10:00: Βόλτα στην πόλη με ιστορικές αναφορές. Σημείο εκκίνησης: πλατεία Κιλκίς 
 
12:30: Κεντρική Εκδήλωση στην Πνευματική Στέγη του Μουσικοφιλολογικού 
Συλλόγου Άρτης «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ»  
 
Προσφωνήσεις:  

• Ομιλία του Γεν. Γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ,  

• Ομιλία του κ. Βενιαμίν Σ. Μιζάν 
 
Βράβευση της κας Τελένιας Κοέν από το Δήμαρχο Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη 
 
16:45 «Για να θυμάσαι τη Ροζίνα»: η Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτης μέσα από 
τον φωτογραφικό φακό (β’ προβολή) -Προβολή φωτογραφιών στη Δημοτική 
Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» 
 
19:00: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος (πλατεία Εβραίων 
Μαρτύρων) 
 
Κατάθεση στεφάνων - Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου 
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Η Χορωδία του Συλλόγου «Μακρυγιάννης» θα ερμηνεύσει το “Va pensiero” από 
το Nabucco του Giuseppe Verdi 
 
Θα ακολουθήσει πορεία με αναμμένα κεριά μέσα από την Εβραϊκή Συνοικία προς 
την Πλατεία Κιλκίς, στο σημείο όπου οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής συγκέντρωσαν 
τους συλληφθέντες Αρτινούς Εβραίους, πριν τον εκτοπισμό τους στα στρατόπεδα 
θανάτου. 
 
Ενός λεπτού σιγή. 
 

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ  
Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου 
«Σκουφάς» για τους Εβραίους της πόλης που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, θα 
γίνει προβολή φωτογραφικού υλικού σχετικού με την Ισραηλιτική Κοινότητα της 
Άρτας, με τίτλο "Για να θυμάσαι τη Ροζίνα". Η παρουσίαση του φωτογραφικού 
υλικού θα γίνει από τον κ. Θεοχάρη Βαδιβούλη. 
 
Για τον εμπλουτισμό των φωτογραφικών ντοκουμέντων ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ 
φωτογραφικό υλικό μέσω των αρτινών Εβραίων και των απογόνων τους που 
ζουν στην Αθήνα ή και σε άλλες πόλεις. Οποιαδήποτε φωτογραφία θα 
αξιολογηθεί -είτε περιέχει πρόσωπα είτε τοπία από την Άρτα- ενώ οι φωτογραφίες 
μπορεί να είναι είτε προπολεμικές είτε μεταπολεμικές.  
 
Οι Αρτινοί Εβραίοι μπορούν να στείλουν οικογενειακές τους φωτογραφίες -
σκαναρισμένες σε υψηλή ανάλυση- στον κ. Θεοχάρη Βαδιβούλη (δικηγόρο – 
γραφολόγο και γνωστό ιστοριοδίφη της εβραϊκής κοινότητας της Άρτα), ο οποίος 
διεξάγει την έρευνα αυτή (τηλ: 6955 475476, e-mail: 
vadivoulis.theocharis@gmail.com) 
 
Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν αλλά δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα, 
μπορούν να αποταθούν στο ΚΙΣΕ (τηλ. 210 32 44 315), το οποίο θα αναλάβει 
να βγάλει ηλεκτρονικά αντίγραφα των φωτογραφιών τους, διασφαλίζοντας 
το πρωτότυπο υλικό. 
 
Οποιαδήποτε φωτογραφία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική τόσο για την 
προβολή, όσο και για την ιστορική έρευνα γενικότερα! 
 

*** *** 
  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΝΟ ΑΝΤΖΕΛ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε 

έκτακτα σήμερα,  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή 

είδηση του θανάτου του  

ΙΣΑΑΚ – ΙΝΟ ΑΝΤΖΕΛ 

 

ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος στο Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 

Ελλάδος και υπηρέτησε ενεργά την Κοινότητά του από θέσεις ευθύνης. Το Δ.Σ., 

αφού άκουσε τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ να περιγράφει την προσωπικότητα του 

εκλιπόντος, την αφοσίωσή του στην οικογένειά του, τη δράση και την πολυετή 

προσφορά του στα κοινά και στον Ελληνικό Εβραϊσμό,  

 

mailto:vadivoulis.theocharis@gmail.com
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην κηδεία του εκλιπόντος.  
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του ΚΙΣΕ προς την οικογένειά του 

και να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα. 
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.  
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Εβραϊκό Τύπο.  

 
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ 

 

• Ψηφίσματα για τον αείμνηστο Ινο Αντζελ εξέδωσαν και οι Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης, Βόλου και Ιωαννίνων. 

 

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

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μια σημαντική εξέλιξη για τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη 

Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μπουτάρης. 

Όπως τόνισε, υπεγράφη στο Βέλγιο το βασιλικό διάταγμα για τη δημιουργία του 

Ιδρύματος του Μουσείου του Ολοκαυτώματος, το οποίο θα έχει έδρα τις Βρυξέλλες 

και θα διοικεί το Μουσείο. “Με αυτό τον τρόπο αποκτά διεθνή οντότητα. Έτσι και 

αλλιώς η γενική συνέλευση θα έχει διεθνείς προσωπικότητες. Ελπίζω ότι πολύ 

σύντομα κάποια πράγματα που καθυστερούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα” 

δήλωσε ο Γιάννης Μπουταρης, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την υπογραφή 

του διατάγματος, το οποίο όπως είπε καθυστερούσε από τον Οκτώβριο. 

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί σε ακίνητο που ανήκει στη 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., παρακείμενο στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της 

Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 98/2017 (συν. 4, ΦΕΚ 293/τ. Α.Α.Π./29-

12-2017) έχει ήδη εγκριθεί η ειδική πολεοδομική μελέτη του ακινήτου για τη 

δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην περιοχή του Εμπορικού Σταθμού 

Θεσσαλονίκης στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει εκμισθωθεί 

από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, δυνάμει 

σύμβασης μίσθωσης, που υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2014, για χρονικό διάστημα 

30 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για 90 έτη συνολικά. Η επιλογή της 

τοποθεσίας για την ανέγερση του Μουσείου είναι έντονα σημειολογική, αφού εκεί 

βρισκόταν ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, ο τόπος αναχώρησης για τα 

γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης των 50.000 και πλέον Εβραίων της πόλης. 

Η ίδρυση και η λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί τον 

κύριο σκοπό της υπό σύσταση Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να συσταθεί νομικό πρόσωπο «Association Internationale 

Sans But Lucratif» («Διεθνής Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»), που νομικά 

είναι ένας συνδυασμός σωματείου και ιδρύματος, με έδρα το Βέλγιο. 

Τα ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης θα είναι ο δήμος Δήμος 
Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το Mémoire de la Shoah 
Paris, France (Μουσείο Ολοκαυτώματος- Παρίσι, Γαλλία. Στο χώρο όπου θα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:2019-02-22-06-55-55&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:2019-02-22-06-55-55&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
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αναγερθεί και το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα δημιουργηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο 
περίπου 200 στρεμμάτων. 

ΠΗΓΗ: www.thestival.gr, 21.2.2019, του Βαγγέλη Κοκολάκου. 

 

ΣΤΟ ΑΠΘ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ USC 

SHOAH FOUNDATION INSTITUTE- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Μόνιμη online πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση ενός από τα μεγαλύτερα 

οπτικοακουστικά αρχεία ιστορίας στον κόσμο, του Οπτικοακουστικού Ιστορικού 

Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών του USC Shoah Foundation Institute for 

Visual History Archive and Education, απέκτησε από την 1η Ιανουαρίου 2019 η 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ. 

Η παρουσίαση της βάσης του Οπτικοακουστικού Ιστορικού Αρχείου (Visual Historic 

Archive - VHA) θα γίνει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, στις 11.00, σε εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής 

Περικλής Α. Μήτκας, ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Βάλτερ Στέχελ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 

Μπουτάρης, ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Λάζαρος 

Σεφιχά, καθώς και οι εκπρόσωποι του USC Shoah Foundation Institute for Visual 

History Archive and Education, Dr. Kori Street, Senior Director of Programs and 

Operations, και Karen Jungblut, Director of Global Initiatives. Θα ακολουθήσει η 

παρουσίαση του Οπτικοακουστικού Ιστορικού Αρχείου από την Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, Αικατερίνη Νάστα, ενώ η 

εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη σύντομη ομιλία της επιζήσασας των στρατοπέδων 

Auschwitz II-Birkenau και Ravensbruck, Άννας Σαατσόγλου-Σαντικάριο, 

προφορική μαρτυρία της οποίας υπάρχει στο Αρχείο. Το εξαιρετικά σημαντικό αυτό 

Αρχείο, που δίνει έμφαση στις προφορικές μαρτυρίες -

συνεντεύξεις από επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, έχει ψηφιοποιηθεί και 

αποτελεί μια online πρωτογενή πηγή προφορικών μαρτυριών για τις 

ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. 

Η δυνατότητα πρόσβασης του Αριστοτελείου σε αυτό δόθηκε αρχικά τον Οκτώβριο 
του 2011, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του με το Freie Universitat Berlin και με 
τη χρηματοδότηση από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD). Αποτελεί ένα ζωντανό και ουσιαστικό τμήμα της ηλεκτρονικής συλλογής 
της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ και επίσης 
αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Έχει ενταχθεί 
από το 2015 στο εκπαιδευτικό και το ερευνητικό πρόγραμμα των Τμημάτων 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και υπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες πολλών Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ 
(Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγική Σχολή, Νομική Σχολή, Τμήμα Δημοσιογραφίας 
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμήμα Κινηματογράφου κ.ά.). 

Η πρόσβαση για το ΑΠΘ (μόνο από τρία τερματικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ) επρόκειτο 
να διακοπεί στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 εξαιτίας γραφειοκρατικών δυσχερειών. 

http://www.thestival.gr/society/item/437206-ypografike-to-basiliko-diatagma-gia-to-mouseio-olokautomatos-sti-thessaloniki
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:-usc-shoah-foundation-institute-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:-usc-shoah-foundation-institute-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:-usc-shoah-foundation-institute-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:-usc-shoah-foundation-institute-&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
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Αντ’ αυτού, με τη συνεισφορά του ΑΠΘ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, καθώς και με την καθοριστική υποστήριξη του Γενικού Προξενείου 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη από πόρους του 
Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, επιτεύχθηκε η μόνιμη πρόσβαση για τα 
μέλη της Κοινότητας ΑΠΘ από οποιονδήποτε υπολογιστή. Επιπλέον, δίνεται για 
πρώτη φορά πρόσβαση και εκτός ΑΠΘ, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στην Ισραηλιτική 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία μεταξύ 
των φορέων και τη διάχυση της πρόσβασης στο Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών 
για το Ολοκαύτωμα. 

Το Οπτικοακουστικό Ιστορικό Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute 
for Visual History Archive and Education προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης 
των μαρτυριών/συνεντεύξεων με ένα ευρετήριο λέξεων που ξεπερνά τις 60.000 και 
είναι διασυνδεδεμένο (hyperlinked) σε κάθε λεπτό της συνέντευξης. Αυτό επιτρέπει 
στους φοιτητές, τους Καθηγητές και τους Ερευνητές να ανακτούν ολόκληρες 
μαρτυρίες ή αποσπάσματα λεπτού/ λεπτών. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 55.000 
μαρτυρίες βίντεο ευρετηριάζονται στο Αρχείο, σε 42 γλώσσες, ενώ η συνολική 
διάρκεια των συνεντεύξεων είναι 115.000 ώρες. Περιλαμβάνει, ακόμη, περίπου 
2.000.000 ονόματα και 719.000 εικόνες, ενώ σήμερα στο Αρχείο έχουν προστεθεί 
και άλλες μαρτυρίες, όπως οι μαρτυρίες για την Αρμενική Γενοκτονία της περιόδου 
1915 -1923. 

Σημαντική είναι η θέση της Ελλάδας στο Οπτικοακουστικό Ιστορικό Αρχείο, καθώς 
περισσότερες από 770 μαρτυρίες αναφέρονται στη χώρα μας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Από τον Ιανουάριο του 
1996 έως και τον Σεπτέμβριο του 1999 διενεργήθηκαν από το USC Shoah 
Foundation 304 συνεντεύξεις στην Ελλάδα, ενώ 655 ομιλητές γεννήθηκαν σε 36 
ελληνικές πόλεις και προέρχονται από τη Σεφαρδίτικη Εβραϊκή κοινότητα, που 
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μετά τον διωγμό της από την Ισπανία το 1492, καθώς 
και από την κοινότητα των Ρωμανιωτών Εβραίων. Οι επιζώντες προέρχονται 
κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες ελληνικές πόλεις, όπως: Αθήνα, 
Ιωάννινα, Λάρισα, Κέρκυρα, Βόλος, Τρίκαλα και Καβάλα. 

Το USC Shoah Foundation Institute. Το USC Shoah Foundation Institute 
ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό τη διατήρηση μαρτυριών από επιζώντες και αυτόπτες 
μάρτυρες του Ολοκαυτώματος και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες 
ψηφιοποιημένες οπτικοακουστικές βιβλιοθήκες στον κόσμο. ΤοUSC Shoah 
Foundation Institute αποτελεί τμήμα του College of Letters, Arts & Sciences 
τουUniversity of Southern California. Αποστολή του είναι η υπέρβαση των 
προκαταλήψεων, της μισαλλοδοξίας και της θρησκοληψίας όπως και του πόνου 
που αυτά προκαλούν μέσα από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των βίντεο μαρτυριών 
του USC Shoah Foundation Institute. 

Πηγή: www.thestival.gr, 20.2.2019, της Ελευθερίας Γιαλτάδη. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΙΑΝΟ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗΝ Ι.Κ.Θ. 

Στις 4.2.2019 διοργανώθηκε από το Γενικό προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη 
εκδήλωση στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στη μνήμη του Δαυίδ Τιάνο, υπαλλήλου του 
αμερικανικού προξενείου από το 1920, που συνελήφθη και εκτελέστηκε από τις 
ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 1942. 

Κατά την εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι 
Πάιατ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του 
Ολοκαυτώματος. «Τα πρόσφατα ειδεχθή γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, 

http://www.thestival.gr/
http://www.enikos.gr/society/621453/den-lismono-mia-eikona-chilies-lexeis
http://www.enikos.gr/society/621453/den-lismono-mia-eikona-chilies-lexeis
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συμπεριλαμβανομένου αυτού στο μνημείο του εβραϊκού νεκροταφείου (στο ΑΠΘ), 
μας θυμίζουν ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα: να παρέχουμε 
περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη πληροφόρηση, να καταβάλουμε 
περισσότερες προσπάθειες να θυμόμαστε αυτούς που χάθηκαν και να υψώνουμε 
τις φωνές μας ενάντια στο μίσος και την καταπίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος επισκέφθηκε το μνημείο στο ΑΠΘ, που πρόσφατα 
έγινε στόχος βανδάλων. 

«Καθώς περνούν τα χρόνια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να κουβαλάμε αυτή τη δάδα 
και να εργαζόμαστε για τη διατήρηση της μνήμης αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος 
κατά της ανθρωπότητας για τις νέες γενιές», σημείωσε ο κ. Πάιατ και θυμήθηκε πως 
στην αντίστοιχη περσινή εκδήλωση είχε ακούσει την ιστορία του Ντάνυ Μπεναχμία, 
επιζώντα του Άουσβιτς, ο οποίος μετά τον πόλεμο ξεκίνησε μια νέα ζωή στο Όκλαντ 
της Καλιφόρνια. 

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε επίσης τον «σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα μουσεία» στην καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και εξήρε τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος και Κέντρου 
Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας πως «είναι 
ένα σημαντικό βήμα». «Οι ΗΠΑ με ικανοποίηση βλέπουν ότι αυτό το έργο 
προχωράει με τη στήριξη τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος», σημείωσε ο κ. Πάιατ σε σχέση με το Μουσείο Ολοκαυτώματος. 

Τον Αμερικανό πρέσβη υποδέχθηκε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ο 
πρόεδρός της και πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος και άνοιξε με χαιρετισμό του την εκδήλωση. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Συνάντηση εργασίας για την αποκατάσταση της μνήμης και την άρση του στίγματος 
διαγραφής των θανόντων Εβραίων συμπολιτών μας από τα μητρώα φορέων της 
πόλης, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης. 

Η υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κατερίνα Νοτοπούλου, 
υπογράμμισε ότι «ως ΥΜΑΘ πήραμε την πρωτοβουλία και πραγματοποιήσαμε 
συνάντηση εργασίας, με την επιθυμία η συνάντηση αυτή να αποτελέσει μια αρχή 
για την αποκατάσταση της μνήμης των Εβραίων συμπολιτών μας» και πρόσθεσε 
ότι «η διαγραφή τους αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα αγκάθι στη συλλογική μνήμη, 
αλλά και ανοικτή πληγή στην ψυχή των απογόνων τους». 

Στη συνάντηση συμμετείχε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο έφορος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελος 
Χεκίμογλου, η  νομική σύμβουλος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κα Έστερ Μωυσή, η 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης κα Καλυψώ Γούλα, 
ο κ. Σταύρου αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, ο κ. Βλαχογιάννης α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, 
ο κ. Καπνοπώλης πρόεδρος του ΒΕΘ, ο κ. Μαρμαρινός αναπληρωτής πρόεδρος, 
ο κ. Μπίλιας πρόεδρος του ΤΕΕ/ΚΜ, ο κ. Ευγενίδης πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Καμπάκης πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών 
Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιωάννου Β’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ντούγκας ταμίας ΔΣΘ, καθώς και εκπρόσωποι του 

http://www.enikos.gr/society/624162/paiat-anagki-na-diatirithei-zontani-i-mnimi-tou-olokaftomatos
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2019-01-16-09-23-54&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2019-01-16-09-23-54&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2019-01-16-09-23-54&catid=33:2009-04-30-08-28-32&Itemid=50


 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΘ και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού 
Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Όπως επισήμανε η κα Νοτοπούλου, οι συμμετέχοντες οι οποίοι χαιρέτισαν την 
πρωτοβουλία, συμφώνησαν πως πρόκειται για ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για 
την ιστορική μνήμη της πόλης και δεσμεύτηκαν για τα επόμενα βήματά τους. 

Αρχικά, η απόφασή τους για καταδίκη της διαγραφής και αποκατάσταση της ηθικής 
τάξης θα εκφραστεί με την υπογραφή κοινής διακήρυξης εν όψει της 27ης 
Ιανουαρίου, Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος. Κατόπιν, οι φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα 
αποφασίσουν μετά από συνεδρίαση των διοικητικών τους οργάνων τους επιμέρους 
τρόπους αποκατάστασης των θανόντων μελών τους. 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα makthes, 16.1.2019 

Δ.ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ι.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 

Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) κας Κατερίνας 

Νοτοπούλου να συγκαλέσει στις 15 Ιανουαρίου 2019 σύσκεψη των φορέων της 

πόλης με θέμα την άρση διαγραφής από τα μητρώα τους των εκτοπισθέντων και 

εξοντωθέντων στα Ναζιστικά στρατόπεδα Θεσσαλονικέων Εβραίων το θρήσκευμα.  

Τον Φεβρουάριο του 1943 κοινοποιήθηκε στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 

(προκάτοχο του ΥΜΑΘ) διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής με την οποία 

υποχρεώθηκαν όλοι οι φορείς της Θεσσαλονίκης (επιμελητήρια, σύλλογοι, κ.λπ.) 

να διαγράψουν από τα μητρώα τους οποιοδήποτε μέλος τους είχε εβραϊκό 

θρήσκευμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους. Η διαταγή 

των Δυνάμεων Κατοχής στάλθηκε από την τότε Γενική Διοίκηση Μακεδονίας στον 

Τύπο, από όπου γνωστοποιήθηκε. Εφαρμόσθηκε αναγκαστικά από όλους τους 

φορείς στα μέλη των οποίων περιλαμβάνονταν εβραίοι. Λίγες μέρες αργότερα, 

άρχισε η εκτόπιση των εβραίων στην Πολωνία. Μετά την απελευθέρωση η 

γερμανική διαταγή (που στο πρωτότυπο της φέρει την υπογραφή του διαβόητου 

Μαξ Μέρτεν) δεν είχε πλέον νομικό έρεισμα και όσοι Έλληνες εβραίοι επιβίωσαν, 

επανήλθαν στα επιμελητήρια και τους συλλογικούς φορείς τους. 

Οι ενέργειες της Υφυπουργού κατόπιν της συζήτησης επί του θέματος που ξεκίνησε 

μετά από αίτημα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν 

ευθυκρισία, ευαισθησία καθώς και αγωνία που πρέπει να διακατέχει όλους μας μιας 

και αφορά το παρελθόν αλλά και το σήμερα, όταν γίνεται ιδιαίτερα αισθητή – σε όλη 

την Ευρώπη – μια ολοένα και δημοφιλέστερη ρητορική ρατσισμού και 

μισαλλοδοξίας.  

Η συντριπτική πλειονότητα των μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

δεν διαγράφτηκαν λόγω θανάτου. Διαγράφηκαν εν ζωή, εξ αιτίας τη θρησκείας τους. 

Η ηθική αποκατάσταση που ανέλαβαν οι φορείς της πόλης, για τη μνήμη των 

συνανθρώπων μας και της ιστορικής αλήθειας, είναι η απάντηση της Θεσσαλονίκης 

σε ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΩΝ 

Ο Καθηγητής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής κ. Μίμης Κοέν, 

Διευθυντής της Κλινικής Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 

& Διευθυντής του Κέντρου Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου 

του Ιλινόις, Σικάγο, ΗΠΑ, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής 

του ΑΠΘ, σε ειδική τελετή που έγινε στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς 

Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, στις 13.2.2018. 

 

 

https://makthes.gr/protovoylia-toy-ymath-gia-tin-apokatastasi-tis-mnimis-ton-evraion-tis-thessalonikis-189358
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ΨΗΦΙΣΜΑ για τον ΙΝΟ ΑΝΤΖΕΛ 
 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης συνέρχεται σε 

έκτακτη συνεδρίαση μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του 

 

ΙΝΟ ΙΣΑΑΚ ΑΝΤΖΕΛ του ΛΕΩΝ 

 

πρώην Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου και πατέρα του μέλους της Κοινοτικής 

Συνέλευσης Λεών Άντζελ. 

O Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Λάζαρος Σεφιχά αναφέρεται στην 

προσωπικότητα του αειμνήστου εκλιπόντος, πυλώνα μιας Εβραϊκής οικογένειας που 

σέβονταν και τιμούσε τις επιταγές και τα ήθη της θρησκείας μας. Είχε επιτυχημένη 

πορεία στη ζωή, τον επιχειρηματικό και τον οικογενειακό στίβο. Υπογραμμίζει ότι ο 

αείμνηστος, παιδί επιζώντων του Ολοκαυτώματος, μέλος της πρώτης μεταπολεμικής 

γενιάς, υπηρέτησε για δεκαετίες την Κοινότητα με ήθος, σύνεση και ευαισθησία, από 

όποια θέση και αν του ανατέθηκε. Από επιτροπές, τα ιδρύματα της Κοινότητας, την 

Κοινοτική Συνέλευση αλλά βεβαίως και από τη θέση του Γραμματέα του Κοινοτικού 

Συμβουλίου, μέσω της οποίας συνέβαλε, επί σειρά ετών στην ορθή αντιμετώπιση 

σημαντικών θεμάτων της Κοινοτικής ζωής. Η αδόκητη απώλειά του λύπησε ειλικρινά 

το σύνολο της Κοινότητας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στεκόμαστε στο πλευρό των 

πολυαγαπημένων μελών της οικογένειάς του. Τη σύζυγό του Έστυ και τα παιδιά του, 

Λέων, Δαυίδ και Σουζάνα. Είθε ο θεός να τους χαρίσει την εξ ύψους παρηγορία. 

Kατόπιν το Κοινοτικό Συμβούλιο  

 

αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1.Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος 
2.Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του και την 
συμμετοχή του στο πένθος της. 
3.Να δωρίσει, εις μνήμην του αειμνήστου, το ποσό των €500 υπέρ των σκοπών του 
δημοτικού σχολείου της ΙΚΘ. 
4.Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του αειμνήστου και να το 
δημοσιεύσει στον εβραϊκό τύπο. 
 

O Αντιπρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΦΙΧΑ 

Η Γραμματέας ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ 

ΜΙΑ ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥ-ΜΠΙΣΒΑΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

Με μια ελιά που φυτεύτηκε στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων γιόρτασαν το  Του 
Μπισβάτ μικροί και μεγάλοι στην Κοινότητα Λάρισας, συνδυάζοντας το αγαπημένο 
έθιμο της γιορτής με το ιερό χρέος της Μνήμης. 
Η Ρακέλα Τούλη, μαθήτρια της ΣΤ΄τάξης, εξήγησε με λίγα λόγια τη γιορτή του Του 
Μπισβάτ, τα έθιμα και τα νοήματά της κι έπειτα όλα τα παιδιά της Κοινότητας, μαζί 
με τον δάσκαλό τους, Τζάκο Αλγκάβα, βοήθησαν το δεντράκι να πάρει τη νέα του 
θέση πάνω στην Πλατεία! 
Η ελιά επιλέχθηκε λόγω του πολλαπλού συμβολισμού της, εξήγησε η διευθύντρια 
της Κοινότητας, Αλίνα Μωυσή και κυρίως γιατί, όπως εκείνη δίνει το λάδι της 
μονάχα όταν πιεστεί, έτσι κι εμείς, ως άτομα αλλά και ως λαός, ζωντανεύουμε μέσα 
από την πάλη και προοδεύουμε παρά τις αντιξοότητες. 
«Φυτεύουμε σήμερα μια νεαρή ελιά σ’ αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Εδώ ακριβώς, 
όπου 75 χρόνια πριν οι Ναζί συγκέντρωσαν τους Εβραίους της Λάρισας και τους 
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οδήγησαν στην κόλαση του Άουσβιτς, εμείς συγκεντρωνόμαστε με χαρά, για να 
προσθέτουμε ζωή και ευλογία, για να επιβεβαιώσουμε ότι το καλό πάντα θα 
θριαμβεύει!» είπε η κα Μωυσή. 
Αμέσως μετά, κρατώντας όλοι μαζί ένα τεράστιο πανώ-έργο τέχνης, δημιουργία του 
Αλβέρτου Κοέν, φωτογραφήθηκαν μπροστά στο Μνημείο Ολοκαυτώματος για την 
καμπάνια We Remember, στέλνοντας δυνατό και ηχηρό 
μήνυμα: ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ… Αντιδρούμε στην αδιαφορία, καταγγέλλουμε τον 
ρατσισμό, ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, σε κανέναν, 
πουθενά στον κόσμο. 
 
Με ένα σακουλάκι ξηρούς καρπούς, που ετοίμασαν οι κυρίες της Κοινότητας, για 
να ειπωθούν οι μπεραχώτ (ευλογίες) της γιορτής, αποχώρησαν όσοι βρέθηκαν στη 
διπλή αυτή εκδήλωση, και με συναισθήματα πολλά… κυρίως όμως με αυτό της 
υπερηφάνειας! 
 

Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Περί τις 450 οικογένειες στη Λάρισα στηρίζει κάθε μήνα το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου, χάρη στην προσφορά των Λαρισαίων. 
Ο αριθμός δε, των ωφελούμενων οικογενειών έχει αυξηθεί ραγδαία μέσα στα 
τέσσερα χρόνια από τη δημιουργία του, καθώς το 2014 αυτές ανέρχονταν στις 180. 
Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δομές στην πόλη, που στηρίζεται και 
διατηρείται χάρη στις προσφορές των πολιτών της, τους οποίους αναγνώρισε για 
το έργο τους η δημοτική αρχή Λάρισας, τιμώντας την πολύχρονη και πολύτιμη 
προσφορά τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10.1.2019, στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας. Αυτό το φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης εξήρε 
σε ομιλία του ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απ. Καλογιάννης, κατά την ομιλία του.  
Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι σε πάνω από 300 φορείς, 
Συλλόγους, σχολεία, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά. που συνέβαλαν στο έργο του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων. Η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Λάρισας, από ετών υποστηρικτής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έλαβε τιμητικό 
έπαινο για τη δράση της. 
  

ΧΑΝΟΥΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

Οι κυρίες της WIZO Λάρισας, που κάθε χρόνο οργανώνουν τη γιορτή του Χανουκά, 

είχαν φέτος την έμπνευση να αναβιώσουν την όμορφη συνήθεια των χορών, που 

έδινε παλιά η Κοινότητα Λάρισας, όπου τα μέλη της κάθε ηλικίας διασκέδαζαν όλοι 

μαζί! Η ιδέα αποδείχτηκε επιτυχής και αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό: μεσημέρι 

Κυριακής 9 Δεκεμβρίου και το κέντρο «Εν Λαρίση» γέμισε από τη μεγάλη οικογένεια 

της Κοινότητάς μας, γυναίκες, άντρες και παιδιά, που ήρθαν για να χαρούν μαζί την 

τελευταία μέρα του Χανουκά!    

Παρόντες ασφαλώς ο Ραβίνος Λάρισας Ηλίας Σαμπετάι, ο Πρόεδρος Μώρις 

Μαγρίζος και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και μέλη της… ευρύτερης 

οικογένειας από τις Κοινότητες Τρικάλων, Βόλου, Καρδίτσας και Θεσσαλονίκης, 

που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται κοντά μας. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε εντελώς 

συμπτωματικά και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, που δεν έχασε 

την ευκαιρία να δείξει για άλλη μια φορά τα φιλικά του αισθήματα προς την Εβραϊκή 

Κοινότητα, ανάβοντας ένα κεράκι και χαρίζοντάς μας τις ευχές του! 

 

Οικοδέσποινες της γιορτής η Νίνα Ταραμπουλούς και η Άννα Ιεσουά, με μπρίο και 

χιούμορ, κάλεσαν τις κυρίες που είχαν χαρμόσυνα γεγονότα τη χρονιά που πέρασε, 

να ανάψουν ένα κεράκι. Γάμοι, μωρά, μπαρ μιτσβά, πτυχία, αριστεία, νέες 

δουλειές… μικρές και μεγάλες χαρές… παρέλασαν με υπερηφάνεια και έλαμψαν 
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ολόφωτες τόσες χανουκιγιώτ! Ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική όμως ήταν η έκπληξη 

που επιφύλαξε το συμβούλιο της WIZO στα ζευγάρια που έκλεισαν 50 χρόνια 

γάμου! Τα ονόματά τους ακούστηκαν ένα-ένα και τα «χρυσά» ζευγάρια, με δάκρυα 

στα μάτια και με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα χέρια, σηκώθηκαν στην πίστα για 

τον πρώτο χορό! Αμέσως μετά και αφού όλοι είχαν ήδη απολαύσει ένα καλό γεύμα, 

«στέναξε» η πίστα από χορούς, παλαμάκια και γέλια! Κι όταν πήρε να 

σουρουπώνει, ο Ραβίνος μας κ. Ηλίας Σαμπετάι μίλησε για τη γιορτή και τα 

μηνύματα του Χανουκά και όλοι μαζί απαγγείλαμε τις μπεραχώτ και ανάψαμε τα 

κεράκια της τελευταίας βραδιάς. 

Γέμισε φως ο χώρος και οι καρδιές μας, γέμισαν ωραία μουσική τα αυτιά μας, 
γέμισαν χαμόγελα τα πρόσωπά μας, γέμισαν χαρά και ελπίδα οι ψυχές μας… 
«ΜΑΖΙ είναι το σύνθημα, ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα» είπε η πρόεδρος της WIZO 
Λάρισας, Αλίνα Μωυσή «γιατί αξίζει στην Κοινότητά μας η παράδοση και τα έθιμά 
μας να μην είναι μόνο μια ωραία ανάμνηση, να μην είναι μια παράγραφος σε ένα 
βιβλίο ιστορίας, αλλά να είναι ζωντανά, όμορφα πράγματα, που με μεγάλη ευκολία 
συνδυάζονται με την καθημερινότητά μας, αρκεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, λίγη 
ψυχή!». Και του χρόνου! 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Β Ο Λ Ο Υ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  Παρουσίαση βιβλίου του Σαμουήλ Μιζάν 

«Ήταν πιο πολύ το ξύπνημα του ανθρώπου», 

Βόλος 20.3.2019, Κτήριο Τσικρίκη-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και κοινωνικής Ανθρωπολογίας σας  προσκαλεί 

την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, (18.30 Κτίριο Τσικρίκη) στην παρουσίαση του 

Βιβλίου «Ήταν πιο πολύ το ξύπνημα του ανθρώπου» - η προσωπική μαρτυρία 

του ελληνοεβραίου Σαμουήλ Μιζάν από την Αντίσταση και την Κατοχή, από τις 

εκδόσεις Διεθνές Βήμα. 

Εισαγωγικά σχόλια από την κόρη του συγγραφέα Λουίζα Μιζάν και την επιμελήτρια 

της έκδοσης Νατάσα Τερλεξή. Για το Βιβλίο θα μιλήσουν η Ρίκη Βαν 

Μπούσχοτεν και η Ρίκα Μπενβενίστε. Ο δημοσιογράφος Μωυσής Λίτσης θα 

διαβάσει αποσπάσματα του βιβλίου. Την εκδήλωση, που  πραγματοποιείται με την 

υποστήριξη των Εκδόσεων «Διεθνές Βήμα» και της Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Βόλου, θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου Μαρσέλ 

Σολομών. 

Για το βιβλίο: Μέσα από τη ματιά ενός απλού ΕΛΑΣίτη βλέπουμε την ενεργή 
συμμετοχή των Εβραίων στους αγώνες της δεκαετίας του 1940, καθώς και τις 
σχέσεις ισότητας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας –αλλά και 
μεταξύ των δύο φύλων–, που αναπτύχθηκαν στην Αντίσταση και στο 
βουνό. Πρόκειται για μια απόθεση ψυχής που γράφτηκε το 1995, όταν ο Μιζάν 
έκλεινε τα 70 του χρόνια και ανακαλύφθηκε από τις κόρες του όταν αυτός είχε πια 
φύγει από τη ζωή το 2017. 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ, 

αριθμός βραχίονα 182641» 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2230:2019-02-21-07-38-33&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2230:2019-02-21-07-38-33&catid=27:2009-04-30-08-17-20&Itemid=66
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Στις 14.2.2019 παρουσιάστηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη, το βιβλίο του Δημήτρη Χρ. 

Βλαχοπάνου με τίτλο: «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα 182641», του τελευταίου εν 

ζωή Εβραίου της Άρτας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. 

Τρικάλων και η Ισραηλιτική Κοινότητα, υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων. Η 

παρουσίαση  ξεκίνησε με την προβολή βίντεo, υπό την μουσική υπόκρουση 

τμήματος του έργου «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καμπανέλλη 

και του Μίκη Θεοδωράκη, με αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Ισαάκ Μιζάν, τα 

οποία συνοδεύονταν από φωτογραφικό υλικό της οικογένειάς του. 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ρ Ο Δ Ο Υ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΕΡ ΑΜΑΤΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΗ 

ΡΟΔΟ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΤΑΦΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ 

Της ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ 

Ψηλά στη λεωφόρο Καλλιθέας, στο ύψος του νεκροταφείου του Ταξιάρχη, αλλά 
από την μπροστινή πλευρά, βρίσκεται το νεκροταφείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας. 

Επιβλητικό, φροντισμένο, με τους τάφους των πάλαι ποτέ ραβίνων που έζησαν στη 
Ρόδο σε περίοπτη θέση και τους τάφους των υπολοίπων να φανερώνουν την 
ευημερία μιας τάξης που κάποτε κυριαρχούσε στην εμπορική ζωή του νησιού. 
Κάποτε, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και οι Γερμανοί πάρουν 2.500 ψυχές για τα 
κρεματόρια. Επέζησαν γύρω στους 100 Ροδίτες Εβραίους που σκορπίστηκαν σ’ όλη 
τη γη. Όλη τους την υπόλοιπη ζωή θυμόντουσαν όμως όσα δεν ξέχασαν ποτέ. 

Κι αυτό που διαπίστωσα όταν μίλησα με το Σάμι που τον οδήγησαν στο Άουσβιτς 
στα 13 του, τη Στέλλα στα 18, και τον Βιτόριο Χασόν στα 15 του, είναι πως όσο 
καλά κι αν έζησαν τη ζωή τους μετά τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
από τα κολαστήρια δεν ξέφυγαν ποτέ στην πραγματικότητα ούτε καν σήμερα που 
είναι όλοι τους γύρω στα 90. 

Ούτε κι η Έστερ έφυγε ποτέ από εκεί όσο καλά κι αν έζησε σ’ αυτή τη δεύτερη 
ευκαιρία που της δόθηκε να ζήσει και να δημιουργήσει οικογένεια στην Ιταλία. Γι’ 
αυτό, στα 97 της που πέθανε, ανήμερα Πρωτοχρονιά- πριν λίγες μέρες- στη Ρόδο 
ζήτησε να ταφεί! Τη Ρόδο των ευτυχισμένων της χρόνων. 

Η ταφή της Έστερ Αμάτο, που τη σορό της έφεραν από την Ιταλία τα παιδιά της, 
έγινε την Τετάρτη. Το σώμα είχε πλυθεί εσωτερικά όπως επιτάσσει ο εβραϊκός 
θρησκευτικός νόμος, η κηδεία τελέστηκε από το Ραββίνο Αθηνών,  παρευρίσκονταν 
τουλάχιστον 10 άντρες όπως έπρεπε να συμβεί και το σώμα τοποθετήθηκε στη γη 
με το σεντόνι μόνο. Όλα έγιναν όπως τα ήθελε εκείνη με κάθε επισημότητα και την 
παρουσία δύο αντιδημάρχων του Τέρη Χατζηιωάννου και της Μαρίζας 
Χατζηλαζάρου που εκπροσώπησαν τον Δήμο Ρόδου που αναγνώρισε την τιμή.   

Η οικογένεια της Έστερ που τη συνόδευσε από την Ιταλία μου μίλησε για το 
τελευταίο ταξίδι της Έστερ εκπροσωπούμενη από το γιο της Τζουζέπε, ο οποίος 
είναι δημοσιογράφος, κι έρχεται στη Ρόδο κάθε χρόνο, γιατί την αγάπησε κι αυτός 
όπως και όλη η οικογένεια. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:2019-01-15-09-47-28&catid=37:2009-04-30-08-29-48&Itemid=69
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:2019-01-15-09-47-28&catid=37:2009-04-30-08-29-48&Itemid=69
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Μεγάλη ήταν η αγάπη της μητέρας σας για τη Ρόδο, τόσο μεγάλη που 
θέλησε να τη θάψετε εδώ! 

Η Έστερ, η μητέρα μας, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων της, σήμερα 9 
Ιανουαρίου γύρισε για να ταφεί στην πολυαγαπημένη της Ρόδο. Το μεγάλο ταξίδι 
της ζωής της θέλησε να το κλείσει εδώ που γεννήθηκε, κι έζησε μέχρι τα 20 της 
χρόνια. Εδώ που έζησε με τους γονείς και τα αδέλφια της ξέγνοιαστα χρόνια που 
κόπηκαν βίαια από το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ρόδου τους οποίους οι 
Γερμανοί έστειλαν στα κρεματόρια. 

Όλη της τη ζωή η Έστερ Αμάτο αν και ζούσε στην Ιταλία την πέρασε είτε με τις 
μνήμες των στρατοπέδων συγκέντρωσης όπου έχασε όλους τους δικούς της είτε 
ενθυμούμενη τις ομορφιές της Ρόδου. Στη Ρόδο ξαναήρθε τα τελευταία χρόνια και 
τελικά άφησε γραπτή διαθήκη με την οποία ζητούσε να ταφεί στο νεκροταφείο της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας. Πέθανε ανήμερα την Πρωτοχρονιά, και σήμερα τη 

δέχτηκε η γη της Ρόδου με τον τρόπο που οι Εβραίοι θάβουν τους νεκρούς τους σε 
νεκρώσιμη ακολουθία την οποία τέλεσε Ραββίνος Αθηνών.  

Ήταν η μόνη επιζήσασα απ’ όλη την οικογένεια! Η μητέρα μας μεταφέρθηκε 
μαζί με όλη την οικογένειά της από τους Γερμανούς πρώτα στο Άουσβιτς και στη 
συνέχεια σε τρία ακόμα στρατόπεδα εξόντωσης, το Ρανγκούν, το  Μπέργκεν-
Μπέλζεν και το Τερεσίνα. Στα στρατόπεδα έχασε τον πατέρα της, τη μητέρα της, 
τον μεγάλο της αδελφό και τον μικρότερο αδελφό της στα κρεματόρια. Η ίδια έζησε 
για να θυμάται, όπως έλεγε, την αποτρόπαια φρίκη της μεταχείρισης των Εβραίων 
από τους φρουρούς των SS και των διοικητών τους.  

Αρρώστησε και η ίδια, αλλά κατάφερε να ζήσει! Στις αρχές του 1945 ο 
συνωστισμός, οι κακές συνθήκες υγιεινής, κι η έλλειψη φαγητού και νερού 
δημιούργησαν την έξαρση ασθενειών όπως ήταν ο τύφος και η φυματίωση. Έπαθε 
τύφο, είχε υψηλό πυρετό, αλλά πλενόταν με παγωμένο νερό για να πέσει ο πυρετός. 
Δεν ήθελε να δείξει ότι είναι άρρωστη, τσιμπούσε τα μάγουλά της για να μη δείχνει 

χλωμή γιατί περνούσαν για έλεγχο και τους αρρώστους τους έστελναν μια ώρα 
αρχύτερα στα κρεματόρια. 

Είδε πολλές φίλες της να παίρνουν φόρα και να πέφτουν πάνω στα ηλεκτροφόρα 
συρματοπλέγματα για να λυτρωθούν από τις κακουχίες. Η ίδια άντεξε. Έφτασε στο 
Άουσβιτς στις 15 Αυγούστου 1944 και απελευθερώθηκε από τον Ρωσικό στρατό 
στις 27 Ιανουαρίου 1945. Ήτανε νέα και τυχερή και άντεξε. 

Στη Ρόδο είχε γνωρίσει τον πατέρα σας, που ήταν Ιταλός στρατιώτης, 
αλλά δεν πρόλαβε αυτή η γνωριμία να προχωρήσει τότε! Η γνωριμία αυτή 
δεν είχε προλάβει να εξελιχθεί γιατί στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οι Γερμανοί συνέλαβαν 
τους Ιταλούς στρατιώτες και τους έστειλαν σε στρατόπεδο στην Αθήνα. Ο πατέρας 
μας αντάμωσε με τους Έλληνες αντάρτες και πολέμησε δίπλα τους μέχρι που 
έφτασε στην Περούτζια της Ιταλίας. Εκεί έμαθε τι έγινε με τους Εβραίους της Ρόδου. 
Όταν η μητέρα μας απελευθερώθηκε και ήταν μόνη στον κόσμο, με δεδομένο ότι 
είχε Ιταλική υπηκοότητα όπως είχαν οι Εβραίοι της Ρόδου, τη μετέφεραν στην 
Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, σε νοσοκομείο. 

Είχε τη διεύθυνση του Ιταλού στρατιώτη και ζήτησε τη βοήθεια του γιατρού για να 
τον εντοπίσει. Ο γιατρός τον εντόπισε. Από τότε έζησαν  μαζί, παντρεύτηκαν. Η 
μητέρα μου μάλιστα βαπτίστηκε καθολική για να παντρευτούν.  Έκαναν μαζί 
τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι. Ο πατέρας μας πέθανε το 1992, στα 73 
του χρόνια.           

Τι έλεγε για τη Ρόδο η μητέρα σας από τότε που ξανάρθε; Στην αρχή δεν 
ήθελε να γυρίσει γιατί δεν είχε αναμνήσεις, δεν είχε συγγενείς. Κάποια στιγμή ήρθε 
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όμως και η αγάπη της για το νησί ξαναφούντωσε. Ξαναήρθε το 2014 για τα 70 
χρόνια από το Ολοκαύτωμα. Τότε βρέθηκαν στη Ρόδο κι άλλοι έξι επιζώντες των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης, Ροδίτες Εβραίοι.  

Βρίσκεστε εδώ για την ταφή της. Ποια μέλη της οικογένειας την 
ακολούθησαν για να καταλήξει εδώ το τελευταίο ταξίδι; 

Ήρθαμε από τη Σαβόνα, πόλη κοντά στη Γένοβα. Εγώ ο Τζουζέπε Giannotti έρχομαι 
κάθε χρόνο στη Ρόδο. Για την ταφή της μητέρα μας είμαστε ακόμη εδώ και θα 
μείνουμε μέχρι την Παρασκευή (σήμερα), ο αδελφός μου Ντάβιντε, η σύζυγός του, 
δύο εγγόνια και μία δισέγγονη της Έστερ η μικρή Σοφία-Έστερ. Ήρθαμε και 
πραγματοποιήσαμε την τελευταία επιθυμία της, όπως της άρμοζε. 

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΡΟΔΙΑΚΗ, 11.01.2019 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Την Κυριακή 17.2.2019 η ομάδα «Με ΠΑΡΕΑ - χρωματίζουμε τη 

ζωή - www.meparea.gr» με πρωτοβουλία του κ. Βαγγέλη Βανταράκη διοργάνωσε 

στη Ζάκυνθο αντιφασιστική πεζοπορία για τους εβραίους της 

Ζακύνθου, καθώς και για τον ηρωισμό των Ζακυνθινών που έσωσαν εβραίους 

συμπολίτες τους. Στο πλούσιο πρόγραμμα της πορείας συμμετείχε ο Ζακυνθινός 

Μωυσής Μόρδος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την προβολή του 

ντοκιμαντέρ. 

Ο κ. Μωυσής Μόρδος γράφει για την εκδήλωση στο facebook: «Χθες, έζησα 

κάτι το πρωτόγνωρο! Μία λαοθάλασσα από 250 συμπατριώτες μου της Ζακύνθου, 

συμμετείχαν στην αντιφασιστική πεζοπορία. Η συμμετοχή αυτή, ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία! Αυτοί οι άνθρωποι απέδειξαν ότι η Ζάκυνθος αξίζει τον τίτλο "ΤΟ ΝΗΣΙ 

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ"! 

Μετά από μία πανέμορφη πεζοπορία στις καταπράσινες πλαγιές της Ζακύνθου, 

φθάσαμε στο ιστορικό Εβραϊκό Νεκροταφείο του νησιού. Νεκροταφείο που στα άγια 

χώματά του έχουν ταφεί οι πρόγονοί μου, με τελευταία τη γιαγιά μου Ρεβέκκα 

Μόρδου το 1954. Τέτοιο πλήθος κόσμου, το Νεκροταφείο μας δεν είχε δει ποτέ! 

250 άνθρωποι, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό την ξενάγηση 

που έγινε από εμένα. Ήταν υπέροχες και συγκινητικές στιγμές που θα θυμάμαι για 

πάντα! Εν συνεχεία κατηφορίσαμε στον κινηματογράφο Φώσκολος στον οποίο 150 

άτομα της πεζοπορίας, παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Life will smile» όπου ο 

διασωθείς Χαϊμ Κωσταντίνης αφηγείται τη μοναδική στην Ευρώπη διάσωση των 

Εβραίων της Ζακύνθου, χάρις εις τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, το Δήμαρχο 

Λουκά Καρρέρ και το Ζακυνθινό λαό!  

Προηγήθηκαν χαιρετισμοί από το διοργανωτή της εκδήλωσης κύριο Βαγγέλη 
Βανταράκη, από εμένα, τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο κύριο Κολοκοτσά και τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Καμπίτση. Είχα τη χαρά να γνωρίσω αξιόλογους και 
υπέροχους ανθρώπους, από τους οποίους εισέπραξα αγάπη και εκτίμηση. Παρών 

https://www.rodiaki.gr/article/406791/dialexe-th-rodo-twn-neanikwn-ths-xronwn-gia-na-tafei
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:2019-02-21-08-17-45&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:2019-02-21-08-17-45&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
http://www.meparea.gr/?fbclid=IwAR3E5OyYj9FncN46Yy2lZW5SWboJcQ6bKmL0KEGTC348m1Q8QpvnPoCTY6s
https://www.facebook.com/moses.mordos/posts/10156387234697858
https://www.facebook.com/moses.mordos/posts/10156387234697858
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στις εκδηλώσεις ήταν και ο διασωθείς Σλόμο Αμάρ, που ήταν δύο ετών κατά τη 
διάσωση, τώρα ζει στο Ισραήλ και έτυχε να βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Και πάλι θέλω 
να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον φίλο μου Βαγγέλη Βανταράκη για τη 
μεγάλη επιτυχία της πεζοπορίας που διοργάνωσε. Τον ευχαριστώ επίσης και για 
την υπέροχη φιλοξενία του! Ευχαριστώ επίσης τον φύλακα του Νεκροταφείου κύριο 
Νίκο Κόμη, για την διατήρηση του Νεκροταφείου σε άριστη κατάσταση». Ο 
κ. Βαγγέλης Βανταράκης γράφει για την εκδήλωση στο facebook: «Σε μια 
αντιφασιστική πεζοπορία που διοργάνωσε η «Με ΠΑΡΕΑ - χρωματίζουμε τη 
ζωή - www.meparea.gr», οι Ζακυνθινοί συγχρονίσαμε τα βήματά μας, σήμερα 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ο φασισμός πρέπει να 
πάει στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Και όπως είπε και ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ζακύνθου, σήμερα στη θέση των Εβραίων υπάρχουν οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες για να υπερασπιστούμε ως άνθρωποι. 

Ο ηρωισμός, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία για να σωθούν όλοι οι Εβραίοι της 
Ζακύνθου από το ναζιστικό κτήνος, ας μας γίνει πυξίδα ζωής για όλους μας. 
Η πεζοπορία, η ξενάγηση στο Εβραϊκό νεκροταφείο, οι χαιρετισμοί στο σινεμά 
"ΦΩΣΚΟΛΟΣ" και η προβολή του ντοκιμαντέρ LIFE WILL SMILE γίνανε άψογα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθήσανε για να 
μπορέσει να γίνει αυτή η πεζοπορία με τις εκδηλώσεις και φυσικά όλους όσους 
συμμετείχατε». 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: ΒΕΡΟΙΑ 

ΒΕΡΟΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Βέροιας το απόγευμα της Τετάρτης 6/2/19 
πραγματοποίησε εκδήλωση – συζήτηση για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της 
Βέροιας, με σκοπό τη συμμετοχή των κατοίκων της πόλης στο αίτημα για την 
τοποθέτηση λίθων μνήμης σε διάφορα σημεία από όπου ξεκίνησαν το αμετάκλητο 
ταξίδι τους οι Εβραίοι συμπολίτες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο νομικός, συγγραφέας 
και εμπνευστής της πρότασης Μνήμης Γιώργος Λιόλιος, ο οποίος παρουσίασε και 
τους 10x10 εκατοστών Λίθους Μνήμης. 

 

Ν Ε Α   Β Ι Β Λ Ι Α 

ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΦΑΡΑΔΙΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΗ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Le Manuscrit στο Παρίσι το νέο βιβλίο της 
Οντέτ Βαρών-Βασάρ “Des sépharades aux Juifs grecs. 
Histoire, mémoire et identité” (Από τους Σεφαραδίτες στους Ελληνες Εβραίους. 
Ιστορία, Μνήμη & Ταυτότητα). 

http://www.meparea.gr/?fbclid=IwAR3E5OyYj9FncN46Yy2lZW5SWboJcQ6bKmL0KEGTC348m1Q8QpvnPoCTY6s
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2220:2019-02-11-11-29-35&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2220:2019-02-11-11-29-35&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2220:2019-02-11-11-29-35&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:-a-&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:-a-&catid=122:2014-04-04-07-28-47&Itemid=157
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Μάρτιος 2019 

Το βιβλίο συγκεντρώνει συνεργασίες της συγγραφέως με γαλλικούς φορείς. H 
πρωτοτυπία του βιβλίου έγκειται στον συνδυασμό δύο προβληματικών: η πρώτη 
αφορά την ιστορία των σεφαραδιτών και η δεύτερη τη Shoah. Η συγγραφέας 
παρακολουθεί την διαδρομή των Εβραίων που διώχθηκαν από την Ισπανία το 
1492, γιατί αρνήθηκαν να προσηλυτιστούν στον καθολικισμό κι εγκαταστάθηκαν σε 
πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που στον 20ό αι. έγιναν ελληνικές. Η 
μελέτη της αφορά ιστορικές στιγμές αυτής της διαδρομής και τις μετατροπές της 
ταυτότητάς τους, επιμένοντας στο παράδειγμα της μεγαλύτερης κοινότητας, που 
ήταν αυτή της Θεσσαλονίκης. Ο δεύτερος άξονας του βιβλίου είναι η εξόντωση των 
Ελλήνων Εβραίων από τους ναζί το 1943-1944 και η πορεία της ανάδυσης αυτής 
της μνήμης, μετά από δεκαετίες σιωπής, στην Ελλάδα.  

To βιβλίο είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας στα γαλλικά βιβλιοπωλεία 
της Αθήνας: 

-LEXIKOPOLEIO, Στασίνου 13, Πλ. Προσκόπων, τηλ. 210-7231-201 

-Le livre ouvert, Σόλωνος 77, Αθήνα, τηλ.   210-3629-703 

-Le livre ouvert, Μιλτιάδου 5, Κηφισιά, τηλ. 210-6230744.  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Η παρουσίαση του νέου βιβλίο της 

Οντέτ Βαρών Βασάρ “Des sépharades aux Juifs grecs. 
Histoire, mémoire et identité” θα γίνει στα γαλλικά, στο LEXIKOPOLEIO, την 
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 7.30 μ.μ. από την Αριέλλα Ασέρ (ψυχαναλύτρια), 
την Αίγλη Μπρούσκου (ανθρωπολόγο), τον Hervé Georgelin (ιστορικό, ΕΚΠΑ) 
και τη συγγραφέα. 

*** *** 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗΣ:  

ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. Ιστορίες με 55 πρόσωπα, 
(Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2019) 

 

Σχεδόν για μισό αιώνα, ο Ρ. Μωυσής βρέθηκε στο «τιμόνι» μεγάλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και ακόμη μεγαλύτερων κρατικών οργανισμών, και είχε την τύχη να 

συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς και επιχειρηματίες. Από αυτούς, 

δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον τίμησαν με τη φιλία τους και του εμπιστεύτηκαν 

άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Τις αναμνήσεις του από αυτά τα πρόσωπα θέλησε 

να μεταφέρει στο χαρτί ο Ρ. Μωυσής, διασώζοντας μέσα από τις ατομικές τους 

ιστορίες κομμάτια της Ιστορίας του τόπου μας. 

55 προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και των 

επιχειρήσεων, έτσι όπως τις γνώρισε και τις αποτύπωσε στο χαρτί των 

αναμνήσεών του ο Ραφαήλ Μωυσής. 

55 εκδοχές επιτυχίας και καταξίωσης προβάλλουν μέσα από τις αυτοβιογραφικές 

σελίδες του συγγραφέα, καθώς διασταυρώνονται με τη δική του κοινωνική και 

επαγγελματική ανέλιξη από τα χρόνια της Κατοχής ως τα χρόνια της Κρίσης. 

55 αληθινά και ανέκδοτα αφηγήματα πίσω από ισάριθμα πορτραίτα, από τον Τζoν 

Κέννεντυ και τον Ταγίπ Ερντογάν, μέχρι τον Γιώργο Κατσιφάρα και τον… θυρωρό 

της πολυκατοικίας του. 

Πηγή: Δ.Τύπου εκδόσεων ΚΑΠΟΝ 

 


