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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΥΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ 

 
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει 
τη συμπαράστασή του προς τον λαό του Ισραήλ που 
εδώ και 48 ώρες βάλλεται από επιθέσεις με πυραύλους 
που εκτοξεύουν η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ. 

Η επιλογή των τρομοκρατικών οργανώσεων να 
κλιμακώσουν τη βία την Ημέρα της Ιερουσαλήμ με επιθέσεις κατά του άμαχου 
πληθυσμού στο Ισραήλ, είναι χαρακτηριστικό των πρακτικών που χρησιμοποιούν 
προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, που δεν είναι άλλος παρά η εξαφάνιση 
του Εβραϊκού κράτους από τον παγκόσμιο χάρτη. 
Το Ισραήλ, όπως κάθε χώρα στον κόσμο που θα δεχόταν ανάλογες επιθέσεις κατά 
του άμαχου πληθυσμού της,  έχει αδιαμφισβήτητο και νόμιμο δικαίωμα να 
υπερασπιστεί τα σύνορά του και την ασφάλεια των πολιτών του, απέναντι σε 
ορκισμένους εχθρούς που δεν αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα ύπαρξής του. 
Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα στον λαό του Ισραήλ που βάλλεται για ακόμη μια 
φορά από τις δυνάμεις της τρομοκρατίας και της μισαλλοδοξίας, και εκφράζουμε τα 
συλλυπητήρια του Ελληνικού Εβραϊσμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και την 
ευχή μας για τη γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών. 

Αθήνα, 12.5.2021 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΕΣΒΗ ΙΣΡΑΗΛ: ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΤΑ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ 

«Το Ισραήλ δέχεται επίθεση» είπε στην εφημερίδα «Βήμα» στις 12.5.2021 ο 
πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Γιόσι Αμράνι σχολιάζοντας το τελευταίο 
ξέσπασμα της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. 

• Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στον κόσμο θεωρεί ότι πρόκειται για 
ακόμη μία περίπτωση χρήσης δυσανάλογης βίας από τους 
Ισραηλινούς προς τους Παλαιστινίους, βλέπει τους τουλάχιστον 20 
νεκρούς από ισραηλινούς πυραύλους στη Γάζα, ανάμεσά τους εννέα 
παιδιά, και τους εκατοντάδες παλαιστινίους τραυματίες από την 
ισραηλινή αστυνομία στην Ιερουσαλήμ. Πώς μπορείτε να πείσετε τον 
κόσμο ότι το Ισραήλ δέχεται επίθεση από τους Παλαιστινίους και όχι 
το αντίθετο; 

«Πρέπει να δούμε το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα και την πολιτική 
πλευρά τους. Δεν συμβαίνουν σε κενό. Ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού, τον οποίο 
σεβόμαστε, είναι πάντα μια πολύ ευαίσθητη περίοδος. Την εκμεταλλεύονται 
πολιτικές φατρίες για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό φέρνει το Ισραήλ 
σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δράσει για να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Η 
ισραηλινή κυβέρνηση δεν άφησε τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς να 
ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα όπως θα τα ασκούσαν συνήθως. Στόχος 
ήταν να υπάρξει συγκράτηση και ισορροπία. 

mailto:INFO@KIS.GR
mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3147:2021-05-12-07-18-13&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3147:2021-05-12-07-18-13&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3154:2021-05-14-09-35-56&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3154:2021-05-14-09-35-56&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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Ο κόσμος παραβλέπει τις πολιτικές εξελίξεις εντός των παλαιστινίων εδαφών. Η 
παλαιστινιακή ηγεσία, ο κ. Άμπου Αμπάς, αποφάσισε να αναβάλει τις εκλογές, 
πιθανότατα επειδή τα προγνωστικά των εκλογών αυτών, που αναβάλλονται επί 15 
χρόνια, ήταν άσχημα για τη Φατάχ (σ.σ. το κόμμα του Αμπάς), μάλλον θα κέρδιζε 
η Χαμάς. Η Χαμάς αντιδρά σ’ αυτή την αναβολή των εκλογών “πυρπολώντας” τη 
χώρα. Επιτιθέμενη στο Ισραήλ και δίνοντάς του τελεσίγραφα, δείχνει ότι 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. 
Πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει: γιατί η πρωτεύουσα του Ισραήλ δέχτηκε 
πυρά (σ.σ. πυραύλους από τη Γάζα); Ευτυχώς έχουμε τον Iron Dome (σ.σ. την 
αντιπυραυλική ασπίδα προστασίας), ευτυχώς είμαστε ισχυρότεροι στρατιωτικά. 
Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να είμαστε στρατιωτικά ισχυρότεροι και να 
προλαμβάνουμε. Επειδή δεν έχουμε απώλειες από την πλευρά μας, δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να δεχόμαστε πυρά ή να ζούμε με τον φόβο ή ότι θα ικανοποιούμε τις 
απαιτήσεις και τα τελεσίγραφα της Χαμάς. Εμείς ενεργούμε με αυτοσυγκράτηση και 
δεχόμαστε τα πυρά της Χαμάς για τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς. Το Ισραήλ 
είναι το θύμα. 
Δυστυχώς ο κόσμος δεν δίνει αρκετή προσοχή ή δεν γνωρίζει, και κρίνει βιαστικά. 
Είδα ορισμένα σχόλια και δηλώσεις να ζητούν αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ. Οι 
πολιτικοί ηγέτες που κάνουν τέτοιες ανεύθυνες δηλώσεις πρέπει να εξετάσουν 
προηγουμένως τα γεγονότα. Αν βρίσκονταν στην εξουσία, δεν θα μιλούσαν έτσι». 
 

• Σε ποιον αναφέρεστε;  
«Σε ορισμένα σχόλια και δηλώσεις που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης από 
ορισμένους πολιτικούς ηγέτες. Πρέπει να πληροφορούνται καλύτερα προτού 
σπεύσουν στο Twitter». 
 

• Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
«Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει με σαφήνεια 
την εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ. Πρέπει να καταδικάσει ξεκάθαρα τις 
προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσει ένταση». 
 

• Δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Σεΐκ Τζαρά, την γειτονιά της 
(αραβικής) Ανατολικής Ιερουσαλήμ όπου πυροδοτήθηκε η ένταση 
των τελευταίων ημερών επειδή το Ισραήλ κάνει έξωση σε οικογένειες 
Παλαιστινίων για να δώσει την περιουσία τους σε εβραίους 
εποίκους, με το σκεπτικό ότι η γη τους ανήκε πριν την ίδρυση του 
Ισραήλ το 1948. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το θέμα αφορά «ιδιωτική 
διαφορά» αλλά ο υπόλοιπος κόσμος το εκλαμβάνει ως πολιτικό, στα 
πλαίσια του εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών από εβραίους, 
το οποίο η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομο. 

«Δεν έχει γίνει έξωση. Η υπόθεση εκκρεμεί. Έχει φθάσει στο Ανώτατο δικαστήριο 
και η έξωση έχει αναβληθεί έως ότου αποφανθεί το δικαστήριο αυτό. Πρέπει όλοι 
να υπακούμε στον νόμο και στην τάξη. Θέμα νόμου είναι το Σεΐκ Τζαρά, θέμα τάξης 
είναι όσα συμβαίνουν στο τζαμί Αλ Άκσα και αλλού. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα εδώ: 
οι άνθρωποι αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί στη δεκαετία του ’50 από το Βασίλειο της 
Ιορδανίας και τώρα το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει η γη. Θα λυθεί δικαστικά και 
μέχρι τότε δεν θα υπάρξει έξωση. Είναι ένα ευαίσθητο και δύσκολο δικαστικό και 
ηθικό ζήτημα το οποίο μεταχειρίζεται η Χαμάς για να υποδαυλίσει τη βία. 
Αμφιβάλλω αν υπάρχει στον κόσμο άλλη περίπτωση γης που να ανήκει σε 
κάποιον, να την χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, να μην έχει δοθεί αποζημίωση ούτε 
λύση. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με το Ισραήλ, αίφνης αυτές οι ηθικές αξίες 
ξεχνιούνται. Ελπίζω ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα συμβάλει στην ειρήνη. Αλλά 
ας μην αγνοούμε το γεγονός ότι κάποιος εκμεταλλεύεται το θέμα για να βάλει φωτιά 
στη Μέση Ανατολή». 
 

• Το Ισραήλ είναι ικανοποιημένο από την αντίδραση της κυβέρνησης 
Μπάιντεν; 

«Είμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς, με άλλες χώρες, με την Ελλάδα, 
μεταφέρουμε την άποψή μας και είμαι ικανοποιημένος που οι Αμερικανοί 
αντιμετωπίζουν τα γεγονότα με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο. Δυστυχώς σε 
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άλλες χώρες, λόγω της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, τα πράγματα είναι 
διαφορετικά». 
 

• Εννοείτε την Τουρκία; 
«Γνωρίζουμε τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, έχουμε διαβάσει τα tweets 
τούρκων πολιτικών ηγετών για τα γεγονότα. Η Τουρκία δεν εκφράζεται με 
υπευθυνότητα και η ατζέντα της είναι σαφής: θέλει να υπερασπίζεται τους 
απανταχού μουσουλμάνους, μιλάει με τους περιφερειακούς ηγέτες επιρρίπτοντας 
την ευθύνη στο Ισραήλ πάντα είναι ευκολότερο να την επιρρίπτει στο Ισραήλ. 
Λυπάμαι για τα σχόλια των Τούρκων». 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ: 
Μετά τον κορονοϊό η Χαμάς και η Τζιχάντ 

Στις 14.5.2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα LIBERAL το παρακάτω άρθρο 
του Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ για την κατάσταση στο Ισραήλ.   

“Και ενώ όλος ο κόσμος ακόμη βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τον κορονοϊό, 
το Ισραήλ αφού νίκησε την πανδημία και αφού οι πολίτες του επανήλθαν στη 
κανονικότητα, στις δουλειές τους, στα σχολεία τους, στα μπαρ και στα καφέ, η 
Χαμάς αποφάσισε να τους στείλει στα καταφύγια! 

Για να τους υπενθυμίσει ότι τον κορονοϊό μπορεί να τον νίκησαν, τη Χαμάς όμως 
όχι… Είναι μέρος της δικής τους κανονικότητας… 

Η ημέρα της Ιερουσαλήμ, δηλαδή η ημέρα της επανένωσης της ιερής πόλης των 
Εβραίων, συνέπεσε μια ακριβώς μέρα μετά τη τελευταία νύκτα προσευχής των 
Μουσουλμάνων που γιόρταζαν το Ραμαζάνι. 

Οι εξτρεμιστές της Χαμάς και της Τζιχάντ δεν έχασαν την ευκαιρία και με 
αριστοτεχνικό τρόπο άναψαν τη φωτιά των συγκρούσεων προβάλλοντας για ακόμη 
μια φορά τη δήθεν πρόθεση των Ισραηλινών να καταλάβουν το ιερό τέμενος Αλ 
Ακσά που βρίσκεται στη καρδιά της ιερής πόλης, ακριβώς στο βράχο πάνω απ' το 
Τείχος των Δακρύων, ότι δηλαδή απέμεινε από το Ναό του Σολομώντα. 

Ναι, ακριβώς εκεί που 80.000 Μουσουλμάνοι πιστοί ελεύθερα προσήλθαν και 
προσευχήθηκαν, όπως χιλιάδες Μουσουλμάνοι προσεύχονται ελεύθερα από το 
1967. Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλή Χαμενεΐ καλεί σε πολλαπλό 
ιερό πόλεμο για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ ενώ στο διαδίκτυο καλούνται 
οι Παλαιστίνιοι να υπερασπιστούν την πόλη. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί το Ισραήλ κράτος 
τρομοκράτη, καλεί τους Μουσουλμάνους σε πανστρατιά για την προστασία των 
ιερών Τεμενών, όταν ο ίδιος πριν από λίγους μήνες δεν δίστασε να μετατρέψει ένα 
από τα ιερότερα μνημεία της ανθρωπότητας και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού σε 
Τζαμί. 

Στις 10 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αποφασίζει να μην εκδώσει 
απόφαση σχετικά με τα διεκδικούμενα από Ισραηλινούς ακίνητα στη γειτονιά 
Sheikh Jarrah της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και καλεί τις δύο πλευρές, Παλαιστίνιους 
ιδιοκτήτες και Ισραηλινούς πρώην ιδιοκτήτες, να προσπαθήσουν να βρουν 
συμβιβαστική λύση. 

Ξεσπούν νέες ταραχές στις οποίες εμπλέκονται πλέον και Άραβες, Ισραηλινοί 
πολίτες, σε πόλεις όπως η Ακο και το Λοντ, που παραδοσιακά η συμβίωση ήταν 
αρμονική. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3151:2021-05-14-06-00-11&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3151:2021-05-14-06-00-11&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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Η Χαμάς και η Τζιχάντ, από τη Λωρίδα της Γάζας, ήδη από την προηγούμενη 
εβδομάδα είχαν ξεκινήσει την εκτόξευση ρουκετών εναντίον στόχων, κυρίως 
αγροτικών εκτάσεων, στο νότιο Ισραήλ. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής που ήταν 
προγραμματισμένες για τις 22/5/2021 αναβλήθηκαν μετά από απόφαση του ιδίου 
του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. 

Στο Ισραήλ, επικρατεί πολιτική αστάθεια με τον αρχηγό του δευτέρου κόμματος, 
του κεντρώου Γιαΐρ Λαπίντ να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο εναλλακτικό 
κυβερνητικό συνασπισμό. 

Συνομιλεί με τους ηγέτες των αραβικών κομμάτων για την ενδεχόμενη συμμετοχή 
τους στη νέα κυβέρνηση, σπάζοντας την πολιτική παράδοση στο Ισραήλ που τα 
τοποθετούσε πάντα στο περιθώριο της διακυβέρνησης. 

Συνομιλίες με τον ηγέτη του Ισλαμικού κόμματος στο Ισραήλ διεξήγαγε και ο ίδιος 
ο Νετανιάχου προκειμένου να αποσπάσει την υποστήριξη του. 

Αυτά είναι τα γεγονότα που προηγήθηκαν της γενικευμένης επίθεσης της Χαμάς 
και της Τζιχάντ εναντίον του άμαχου πληθυσμού του κράτους του Ισραήλ. 

Η Ιερουσαλήμ είναι πάντα στο κέντρο της παλαιστινιακής προπαγάνδας 
προκειμένου να συσπειρώσει όχι μόνο το σύνολο των Παλαιστινίων αλλά και το 
σύνολο του Μουσουλμανικού κόσμου. 

Οι στόχοι της επίθεσης είναι άμεσα συνυφασμένοι ακριβώς με αυτά τα γεγονότα. Η 
Χαμάς και η Τζιχάντ προσπαθούν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την ενδεχόμενη 
συμμετοχή εκπροσώπων των αραβικών κομμάτων στην υπό σχηματισμό 
κυβέρνηση του Ισραήλ. 

Και το κάνουν συνειδητά για να διατηρήσουν τους Άραβες Ισραηλινούς πολίτες στο 
περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου που ζουν ως ισότιμοι πολίτες. Γιατί 
ακριβώς επιδιώκουν την μετατροπή τους σε «πρόσφυγες υπό καθεστώς 
σιωνιστικής κατοχής». 

Δυστυχώς, σε αυτό τον κύκλο βίας, η Τζιχάντ και η Χαμάς βρίσκουν θερμοκέφαλους 
συμμάχους στην Ισραηλινή Εβραϊκή ακροδεξιά που μαζί με φανατικούς 
Ισραηλινούς Άραβες εξτρεμιστές πρωταγωνιστούν στα βίαια επεισόδια. 

Ο σκοταδισμός, ο φανατισμός, η βία και η μισαλλοδοξία είναι η κινητήρια δύναμη 
που τους οδηγεί και απειλεί τη κοινωνική συνοχή της Ισραηλινής κοινωνίας. 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καταδίκασε αυτά τα φαινόμενα βίας και υποσχέθηκε 
ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την ευημερία 
των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και Αράβων στο Ισραήλ. 

Οι ηγέτες της Χαμάς και της Τζιχάντ, με την υποστήριξη του Ιράν και της Τουρκίας, 
επιχειρούν να πλήξουν το κύρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Φατάχ 
προκειμένου να επεκτείνουν την επιρροή τους στη Δυτική Όχθη και να τη 
μετατρέψουν από ένα υπό ίδρυση κράτος, σε μια απολύτως ελεγχόμενη ζώνη 
όπως ακριβώς είναι η Λωρίδα της Γάζας, και να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα 
διαπραγμάτευσης για την επίτευξη κάποιου συμβιβασμού μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων. 

Ταυτόχρονα επιχειρούν να συσπειρώσουν τον μουσουλμανικό κόσμο ενάντια στις 
προ ολίγων μηνών υπογραφείσες «Συμφωνίες του Αβραάμ» μεταξύ του Ισραήλ και 
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Αραβικών κρατών που σηματοδοτούν νέες στρατηγικές συμμαχίες στη Μέση 
Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Συμφωνίες που δεν ευνοούν τα συμφέροντα ούτε της Τουρκίας ούτε του Ιράν που 
είναι οι βασικοί χρηματοδότες του καθεστώτος Χαμάς, με τους ηγέτες της 
τρομοκρατικής οργάνωσης να πηγαινοέρχονται στην Τεχεράνη και στην Άγκυρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν όχι μόνο ζεστό χρήμα αλλά και τις πρώτες ύλες για 
την κατασκευή ρουκετών Made by Hamas. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού τύπου, Χαμάς και Τζιχάντ διαθέτουν 
περί τις 15.000 ρουκέτες μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. 

Εκατοντάδες ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας πλήττουν, κάθε μέρα, πόλεις και 
χωριά του Ισραήλ με νεκρούς και τραυματίες, και φυσικά το Ισραήλ αντεπιτίθεται, 
βομβαρδίζοντας ανηλεώς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας τους 
κατοίκους της να εγκαταλείψουν τα ψηλά κτίρια, από τις ταράτσες των οποίων 
εκτοξεύονται οι ρουκέτες. 

Οι δε αναφορές περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων δεν συνιστούν παρά μια στυγνή 
παραποίηση της πραγματικότητας που απλά και μόνο εξυπηρετεί την προπαγάνδα 
των τρομοκρατικών οργανώσεων της Χαμάς και της Τζιχάντ. 

Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας προκειμένου να προστατεύσει τους 
πολίτες του, και όσοι σπεύδουν να το κατηγορήσουν για άσκηση δυσανάλογης 
βίας, ας προτείνουν και τρόπους διαφορετικής αντιμετώπισης των πυραύλων που 
εκτοξεύονται από τρομοκράτες που δεδηλωμένο στόχο έχουν την εξαφάνιση του 
Εβραϊκού κράτους από τον παγκόσμιο χάρτη. 

Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια της ήττας σε μια μάχη. Διότι η ήττα σε μια μάχη 
σηματοδοτεί την ήττα στον πόλεμο επιβίωσης του. 

Το Ισραήλ προστατεύει τους πολίτες του και όσοι εύκολα σπεύδουν να το 
καταδικάσουν ας σκεφτούν πως οι ίδιοι θα προστάτευαν τους πολίτες της χώρας 
τους εάν έπεφταν 1000 ρουκέτες σε 24 ώρες με στόχο να πλήξουν τον άμαχο 
πληθυσμό”. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ IHRA ΠΡΕΣΒΥ ΧΡ. ΛΑΖΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Ο Πρόεδρος της IHRA και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον 
IHRA πρέσβυς κ. Χριστόδουλος Λάζαρης έκανε την ακόλουθη δήλωση με 
αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή: 

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αντισημιτική βία και τη ρητορική μίσους που 
λαμβάνει χώρα με αφορμή την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή. 
Αν και η ελευθερία του λόγου και της διαμαρτυρίας είναι σημαντικοί πυλώνες όλων 
των δημοκρατιών, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη ρητορική μίσους. 

Πρέπει αναμφίβολα να σταθούμε κατά όλων των επιθέσεων με στόχο τους ιερούς 
εβραϊκούς τόπους, καθώς και κατά της αντισημιτικής ρητορικής, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής ευθύνης που αποδίδεται στους Εβραίους 
για όσα συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:---ihra-------------------&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:---ihra-------------------&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:---ihra-------------------&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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Σε ένα κόσμο όπου αυξάνεται ο αντισημιτισμός, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και 
ξεκάθαρα να καταδικάσουμε τον αντισημιτισμό, ως μία επίθεση στον ακρογωνιαίο 
λίθο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας. 

Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των εβραίων και των 
εβραϊκών τόπων λατρείας από τη βία και τη ρητορική μίσους».  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Ο. ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΙΣΡΑΗΛ 

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι συναντήθηκε στις 20.5.2021 
με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας #Ελλάδας - #Ισραήλ υπό την προεδρία του 
βουλευτή κ. Δημήτρη Καιρίδη με την ευκαιρία των 31 χρόνων πλήρων 
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. 

Ο Πρέσβης τόνισε την ανάπτυξη των σχέσεων από τις 21 Μαΐου 1990 υπό τις 
διαφορετικές Ελληνικές Κυβερνήσεις σε όλη την πολιτική διαδρομή. Ο Πρέσβης κ. 
Αμράνι ενημέρωσε επίσης την ομάδα φιλίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ 
και τη Γάζα και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών. 

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή βουλευτών και εκφράστηκε η υποστήριξη. Υπάρχει 
ενδιαφέρον για να επικρατήσει η ηρεμία και η ασφάλεια. Τα μέλη εξέφρασαν την 
αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους επιθυμώντας να προχωρήσει η σχέση λίγα 
βήματα παραπέρα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αντισημιτισμό μίλησε ο 
δημοσιογράφος κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, σε συνέντευξή του στο δημοτικό 
ραδιόφωνο Ιωαννίνων στις 16.5.2021 στην εκπομπή  «ό,τι πεις εσύ» του 
Γιώργου  Γκόντζου. 

Ακολούθως δημοσιεύεται άρθρο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
σταθμού www.dimotikoradiofono.gr  με αποσπάσματα από τη συνέντευξη.   

«Προσωπικά δεν  χάνω την  ελπίδα  ότι  τελικά,  στο τέλος του δρόμου,  η λύση  θα 
βρεθεί. Αρκεί  να επικρατήσουν  οι   φωνές  της  μετριοπάθειας και στις 
δύο  πλευρές και να αποφορτιστούν οι 
κοινωνίες  από  το  μίσος  το  οποίο  τρέφεται  και αναπτύσσεται  μέχρι σήμερα. Γι’ 
αυτό  χρειάζεται  βούληση. Από   την  πλευρά  των Παλαιστινίων  της Δυτικής 
Όχθης υπάρχει  και καταβάλλονται  προσπάθειες από  τον Πρόεδρο  Μαχμούντ 
Αμπάς,  ευτυχώς  θα έλεγα, προς  αυτή  την κατεύθυνση. Δυστυχώς  όμως η Χαμάς 
και  η Τζιχάντ  ακόμη  επιδιώκουν την εξαφάνιση  του Εβραϊκού  κράτους από  τον 
παγκόσμιο χάρτη. Και   υπό  αυτές  τις συνθήκες αντιλαμβάνεστε ότι  δεν 
μπορεί  να υπάρξει  συμβιβασμός. Δεν μπορεί  να  συμβιβαστείς  με  αυτόν  που 
θέλει  να σε σκοτώσει, να σου αφαιρέσει  τη  ζωή. Μπορείς  να 
συμβιβαστείς  και  να καταλήξεις  σε εδαφικό συμβιβασμό με αυτόν που θέλει 
να  συμβιώσει μαζί  σου. Όχι  μέσα από  μια ιστορία  αγάπης, αλλά  μέσα από μια 
καλή γειτνίαση, όπως θα έλεγε και ο  Άμος Οζ». 

Αναφέρθηκε  αρχικά στην Χαμάς  και  την Τζιχάντ  και  τόνισε: «Διέσπειραν μια 
φήμη ότι επίκειται  η κατάληψη του τεμένους  Αλ Ακσά και  αυτό  προκάλεσε την 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3161:2021-05-21-06-49-31&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3161:2021-05-21-06-49-31&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWREN7BEkVFXsUFXOq9lBXG4WG6yyA81SfX27bhNWDDGbK0M2vbP7GIyK4gltTvbA5fnXH3O5nxRWtZI7SX-jCcDNQtMZGqox0Aue36Gbjw7dYHCyVUzTGXjmOayE1DoS1sdGzMv8JvnO_XzOVv0mq6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWREN7BEkVFXsUFXOq9lBXG4WG6yyA81SfX27bhNWDDGbK0M2vbP7GIyK4gltTvbA5fnXH3O5nxRWtZI7SX-jCcDNQtMZGqox0Aue36Gbjw7dYHCyVUzTGXjmOayE1DoS1sdGzMv8JvnO_XzOVv0mq6&__tn__=*NK-R
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:2021-05-20-08-23-10&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:2021-05-20-08-23-10&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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οργή και  την βίαιη αντίδραση  των χιλιάδων Παλαιστίνιων Μουσουλμάνων που 
είχαν  συγκεντρωθεί για την μεγάλη  αυτή  προσευχή. Αυτές  τις  ταραχές  τις 
ερμήνευσαν, η Χαμάς και  η Τζιχάντ,  ως  μια  μεγάλη  ευκαιρία  αντεπίθεσης  στο 
κράτος  του Ισραήλ. Και  ξεκίνησαν οι εκτοξεύσεις ρουκετών 
εναντίον  αστικού  κέντρου  σε ολόκληρο το  Ισραήλ, από  το Νότο έως  το Βορρά… 
Οι  ρουκέτες  δεν διακρίνουν ανάμεσα σε Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. 
Οι  ρουκέτες είναι  ρουκέτες  και κτυπούν σπίτια  και  ανθρώπινες  ζωές… Δεν 
υπάρχει  κανένα  διακριτικό. Και γι’ αυτό ανάμεσα  στα θύματα 
των  Ισραηλινών  πολιτών υπάρχουν Εβραίοι, αλλά 
υπάρχουν  και  Μουσουλμάνοι». 

Σε  άλλο σημείο ανέφερε: «Δεν υπήρχαν  χρήματα  για  την  αγορά εμβολίων κατά 
του  κορονοϊού  για  τους Παλαιστίνιους  της Λωρίδας  της Γάζας. Πού 
αλήθεια  βρέθηκαν τόσα  πολλά χρήματα για να δημιουργηθούν  εκτοξευτήρες των 
ρουκετών  και ρουκέτες; Γιατί  από  κάπου  αγοράστηκαν, 
γιατί  κάποιοι  τις  κατασκεύασαν…». 

Απαντώντας  σε ερώτηση  αν στο Ισραήλ εμβολιάστηκαν  όλοι  οι   πολίτες, 
απάντησε: «Στο  κράτος  του Ισραήλ  έχει  εμβολιαστεί το σύνολο  του πληθυσμού 
ανεξαρτήτως χρώματος,   φυλής  και  θρησκείας. Η Λωρίδα της Γάζας  δεν 
ανήκει  στο κράτος του Ισραήλ, δεν  είναι υπό  κατοχή, δεν υπάρχουν 
Ισραηλινοί  στρατιώτες εκεί  μέσα..». 

Ο  Βίκτωρ Ελιέζερ ερωτήθηκε αν η κριτική  στο  κράτος  του Ισραήλ ταυτίζεται  με 
τον  αντισημιτισμό και  διευκρίνισε: «Βεβαίως  και όχι.  Η κριτική  στο  κράτος  του 
Ισραήλ  δεν συνιστά αντισημιτισμό. Την κάνουνε Ισραηλινοί, την κάνουμε  εμείς, 
είναι  ελεύθερη η  κριτική  εναντίον μιας συγκεκριμένης πολιτικής 
οιασδήποτε  κυβέρνησης, Ισραηλινής, ή μη Ισραηλινής. Άρα  ο καθένας έχει  το 
αναφαίρετο  δικαίωμα  στην κριτική, να εκφράζει  τον προβληματισμό  του 
για  τις  αποφάσεις  της Ισραηλινής  κυβέρνησης. Ο αντισημιτισμός  δεν 
ξεκινάει  από  την κριτική  στο Ισραήλ. Ξεκινάει  από  την επιχείρηση 
απονομιμοποίησης του  δικαιώματος ύπαρξης  του Εβραϊκού κράτους. 
Εκεί  ξεκινάει ο  αντισημιτισμός. Διότι εάν  πριν  το Ολοκαύτωμα 
ο  αντισημιτισμός  εκφραζόταν  με   την   αμφισβήτηση του δικαιώματος των 
Εβραίων  να υπάρχουν  ως   φυσικά  πρόσωπα  ισότιμα με τα  άλλα μέλη  της 
κοινωνίας, μετά  την ίδρυση  του  κράτους  του Ισραήλ ο 
αντισημιτισμός  αμφισβητεί  το  συλλογικό  δικαίωμα  των Εβραίων  να  έχουν  το 
δικό  τους  κράτος». 

Ιδιαίτερη αναφορά  έκανε στις  εξελίξεις  στο Ισραήλ όπου, όπως  είπε, «για 
πρώτη  φορά  οι ηγεσίες   και του  μεγαλύτερου  κόμματος  και 
του  πρώτου  κόμματος, του Λικούντ, ο σημερινός  Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν 
Νετανιάχου, αλλά  και ο αρχηγός  του δεύτερου  κόμματος  που έχει την εντολή 
σχηματισμού  κυβέρνησης  στο Ισραήλ, συνομιλούν και διαπραγματεύονται με 
τους  ηγέτες  των Αραβικών κομμάτων στο Ισραήλ  για  την  συμμετοχή  τους στην 
ενδεχόμενη  κυβέρνηση»  και  πρόσθεσε:  «Αυτό  θα ήταν  ό,τι  χειρότερο για  την 
Χαμάς  και  την Τζιχάντ  γιατί  απλούστατα θέλουν τους Άραβες 
Ισραηλινούς  πολίτες να τους  μετατρέψουν και  να τους  καταστήσουν ως 
πρόσφυγες  υπό σιωνιστική  κατοχή. Αυτό λοιπόν  έπρεπε  να ανατραπεί. 
Αυτός  λοιπόν είναι  ένας  ακόμη λόγος για την έναρξη  των  επιθέσεων  εναντίον 
του Ισραήλ. Διότι  ακριβώς   προσπαθούν  να συσπειρώσουν όχι μόνο το 
σύνολο  των Παλαιστινίων, αλλά και  το σύνολο  του Μουσουλμανικού  κόσμου». 

Ιδιαίτερης επίσης  σημασίας  και  η ακόλουθη  εκτίμηση  του Β. Ελιέζερ:  «Η 
Χαμάς  και  η Τζιχάντ  δεν λειτουργούν  μόνες  τους ως  αυτόνομες οργανώσεις. 
Από  κάπου  χρηματοδοτούνται. Και  οι χρηματοδότες  τους είναι  γνωστοί, Είναι  το 
Ιράν, η Τουρκία και το Κατάρ. Και  σε επίπεδο ζεστού χρήματος, και σε 
επίπεδο  τεχνογνωσίας  και  σε επίπεδο  ανταλλαγής 
επισκέψεων  και  καταφυγίων…». 
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ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΝΤΟΡΕΛΛΑΣ ΚΑΜΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Στις 18.5.2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.thepresident.gr το 
παρακάτω άρθρο της Ντορέλλας Καμχή με τίτλο «Η ποδοσφαιροποίηση της 
Διεθνούς Πολιτικής». 

«Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν τα πιστεύω τους και τις 
πεποιθήσεις τους, όπως για παράδειγμα την εθνικότητα, τη θρησκεία, τα πολιτικά 
κόμματα που τους εκπροσωπούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως, όχι μόνο 
δυσκολεύονται, αλλά τους είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αλλάξουν την 
ποδοσφαιρική τους ομάδα. Μ’ αυτή μεγάλωσαν, μ’ αυτή γαλουχήθηκαν, μ’ αυτή 
έκλαψαν και πανηγύρισαν. Την υποστηρίζουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες: 
είτε κερδίζει, είτε χάνει, είτε αλλάζει παίκτες, είτε προπονητή, είτε ιδιοκτησία. Γι’ αυτή 
θα πάνε στο γήπεδο κρατώντας τη σημαία της, θα τραγουδήσουν, θα βρίσουν τους 
αντιπάλους και οι πιο φανατικοί θα δημιουργήσουν επεισόδια, θα αναμετρηθούν με 
τις μονάδες τήρησης τάξης και στο τέλος, θα επιστρέψουν σπίτι τους, 
ικανοποιημένοι πως έπραξαν το «καθήκον» τους. 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει στις μέρες μας με τους φανατικούς υποστηρικτές των 
Παλαιστινίων. Έχοντας ταχθεί υπέρ αυτών σε άλλες εποχές, επηρεασμένοι από το 
γεγονός ότι αυτός ο ταλαίπωρος λαός έχει υποστεί πολλά δεινά χωρίς να ευθύνεται 
ο ίδιος για τις επιλογές των ηγετών του και τα διεθνή πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα, αρνούνται να επανεξετάσουν την σκοπιά τους, αδιαφορώντας για το 
αν τα επεισόδια που διαδραματίζονται, αυτή τη στιγμή, στη Μέση Ανατολή 
προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την εξτρεμιστική οργάνωση Χαμάς, η 
οποία διαφεντεύει στην Λωρίδα της Γάζας, και όχι από την πλειοψηφία των 
Παλαιστινίων και την Παλαιστινιακή Αρχή, που όπως φαίνεται δεν έχουν κανένα 
συμφέρον για να προκαλέσουν την τρέχουσα κατάσταση. Ειρήσθω εν παρόδω, η 
Χαμάς δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού και 
συμπεριφέρεται ως δυνάστης στη Λωρίδα της Γάζας από την κατάληψή της από 
αυτήν στις 14 Ιουνίου 2007. Και κάτι σημαίνει το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες 
για τις 22 Μαΐου 2021 εκλογές αναβλήθηκαν επ’ αόριστον εξαιτίας των εξελίξεων. 

Είναι σαφές ότι οι πράξεις πολέμου, που είναι η εκτόξευση πυραύλων σε 
κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησαν από την Χαμάς,  με πρόσχημα τις διεκδικήσεις 
ακίνητης περιουσίας μεταξύ Εβραίων και Αράβων στην Ιερουσαλήμ που όμως 
αποτελούν πράξεις αστικού δικαίου κι εκδικάζονται, ήδη, από τα αστικά δικαστήρια 
του Ισραήλ. Είναι φυσιολογικό, οι εκτοξεύσεις πυραύλων που απειλούν ζωές 
Ισραηλινών, να προκαλούν το μένος του Ισραήλ, το οποίο, έχοντας την υποχρέωση 
να προστατεύσει τους πολίτες του, αντεπιτίθεται σφόδρα, με αποτέλεσμα 
αντίστοιχα σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες 

Το πιο φυσιολογικό, λοιπόν, θα ήταν να καταδικαστεί και να απομονωθεί η 
τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και να της επιβληθούν κυρώσεις προκειμένου 
να σταματήσει να επιτίθεται σε άμαχο πληθυσμό. 

Αντ’ αυτού, ένα ποσοστό της κοινής γνώμης, υποστηρίζει οτιδήποτε Παλαιστινιακό 
με τον ίδιο φανατισμό που θα υποστήριζε την ποδοσφαιρική του ομάδα, 
ανεξάρτητα αν αφορά το σύνολο των Παλαιστινίων ή μια τρομοκρατική οργάνωση, 
και χωρίς να εξετάζουν αν οι πράξεις τους αυτές είναι αντίσταση ή αποτελούν 
εγκλήματα πολέμου. 

Φτάνουμε δε, στο ακραίο σημείο, δημοτικές αρχές στη χώρα μας να υψώνουν την 
Παλαιστινιακή σημαία στα δημαρχεία ως ένδειξη αλληλεγγύης. 

Ίσως θα πρέπει, τελικά, να εξετάζουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ποια είναι τα 
συμφέροντα του δοκιμαζόμενου Παλαιστινιακού λαού αλλά και ποια τα συμφέροντα 
της χώρας μας τα οποία συμπαρατάσσονται με αυτά του Ισραήλ και όχι με τα 
συμφέροντα της Χαμάς, τα οποία, ως γνωστόν, συμπορεύονται με αυτά της 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3159:2021-05-21-05-14-12&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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Τουρκίας του Ερντογάν. Ας μη ξεχνάμε πως η Χαμάς ήταν η πρώτη που στήριξε 
την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. 

*Η κα Ντορέλλα Καμχή είναι μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και 
μέλος του Διπλωματικού Σώματος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου». 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΟΣΙ ΑΜΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι παραχώρησε συνεντεύξεις 
στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 23.5.2021 στην Νεφέλη Λυγερού και στην 
ιστοσελίδα LIBERAL στις 21.5.2021 στον Ηλία Τασόπουλο σχετικά με την κρίση 
στη Μέση Ανατολή και το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας. 

Στη συνέντευξή του στο Liberal στέλνει το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα 
συμφέρον να κλιμακώσει την κατάσταση, μιλά για την προσπάθεια της Χαμάς, η 
οποία έχοντας χάσει κάθε αίσθηση συγκράτησης, επιχειρεί να αυξήσει την πολιτική 
της ισχύ και να γίνει η κύρια δύναμη στην Παλαιστιανιακή Αρχή με όπλο τη βία, 
επισημαίνει πως οι Παλαιστίνιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο μόνος τρόπος είναι οι 
διαπραγματεύσεις και η ειρήνη, ενώ κάνει ειδική μνεία στο ρόλο τρίτων χωρών, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι υποκινούν και προκαλούν στοιχεία του 
παλαιστινιακού πληθυσμού. 

 

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΟΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ WJC 

Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), Ρόναλντ Λόντερ 
επανεξελέγη για τέταρτη συνεχή φορά στην προεδρία του συντονιστικού οργάνου 
του διεθνούς Εβραϊσμού από την 16η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας του WJC, 
το οποίο εκπροσωπεί 103 εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Οι εργασίες της 
Συνέλευσης ξεκίνησαν διαδικτυακά από τα μέσα Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στις 
25 Μαΐου 2021. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών έγιναν εισηγήσεις για 
σημαντικά θέματα που αφορούν τις εβραϊκές κοινότητες και ανακοινώθηκαν τα 
ονόματα των εκλεγέντων.    

Στη Γενική Συνέλευση του WJC τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του WJC έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την 
ανησυχητική αύξηση του αντισημιτικού μίσους που παρατηρείται σε όλον τον 
κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Tις ανησυχίες του Προέδρου του WJC 
ενστερνίστηκαν και οι ηγέτες που συμμετείχαν στη Συνέλευση, μεταξύ των οποίων 
ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ Ρεουβέν Ρίβλιν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Όντρει 
Αζουλάι και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών Λουίς 
Αλμάγκρο. Όλοι συνεχάρησαν τον Πρόεδρο και το WJC για τη συμβολή τους στην 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας, στη διατήρηση της 
μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς και για τη στήριξη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Όλοι οι ηγέτες επεσήμαναν ότι 
στηρίζουν το WJC και τον παγκόσμιο Εβραϊσμό.  

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ ευχαρίστησε τους 
εκπροσώπους των εβραϊκών κοινοτήτων για τη συμμετοχή, καθώς και για την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό του και δεσμεύτηκε να ακολουθήσει μία 
πολυδιάστατη προσέγγιση για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του WJC τόνισε ότι θα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3163:2021-05-25-07-54-48&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3163:2021-05-25-07-54-48&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3168:-wjc&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
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γίνουν ενέργειες για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τη στήριξη στο Ισραήλ και 
την ανάπτυξη και επιβολή αυστηρότερης νομοθεσίας για τα εγκλήματα μίσους.     

Κυριότερα σημεία από τις εισηγήσεις των ηγετών: 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «…Το 
καθήκον να προστατεύσουμε το μέλλον του εβραϊκού λαού ξεκινάει με το να 
θυμόμαστε το παρελθόν, αλλά φυσικά δεν σταματάει εκεί. Η Ευρώπη μπορεί να 
ευημερεί μόνο αν αντίστοιχα ευημερούν και οι εβραϊκές κοινότητές της…».      

Ρεουβέν Ρίβλιν, Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ: «…Για να 
προστατεύσουμε το μέλλον του εβραϊκού λαού, που είναι και το θέμα της φετινής 
Συνέλευσης, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ασφάλειά του είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να δείξουμε 
μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή αντισημιτισμού, ρατσισμού και εξτρεμισμού κατά 
εβραίων, εβραϊκών κοινοτήτων ή και κατά του εβραϊκού κράτους, όπως και αν 
εμφανίζεται». 

Όντρει Αζουλάι, Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ: «…Είμαστε εδώ για να 
θυμόμαστε ότι ο αντισημιτισμός δεν είναι μόνο μία επίθεση κατά του εβραϊκού λαού, 
είναι μία επίθεση κατά της ανθρωπότητας. Ο σεβασμός βρίσκεται στο επίκεντρο 
των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού».   

 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 

Απεβίωσε στις 28.5.2021, σε ηλικία 94 ετών, ο Ισαάκ Μιζάν ένας από τους 
τελευταίους επιζώντες του Άουσβιτς. Σύμβολο του Ολοκαυτώματος, αλλά και 
σύμβολο δύναμης και σθένους, ο Ισαάκ Μιζάν ήταν η εμβληματική μορφή των 
εκδηλώσεων Μνήμης εδώ και πολλά χρόνια. Οι συνεντεύξεις του, η μαρτυρία του, 
η επώδυνη αναδρομή στις βαρβαρότητες του Ναζισμού, το μήνυμά του στους 
νέους, καθώς και το βιβλίο του «Ισαάκ Μιζάν: αριθμός βραχίονα 182641» (Δημ. 
Βλαχοπάνος, εκδ. Απειρος Χώρα 2016), αποτελούν τη δική του παρακαταθήκη 
ώστε να μην βιώσει ποτέ κανείς άνθρωπος τα δεινά που υπέστη εκείνος. 
Παράλληλα, αποτελούν και την ιερή ευθύνη της κοινωνίας μας να μην επιτρέψει 
στους διαχωρισμούς  και τις διακρίσεις, στις φωνές του φανατισμού, του 
αντισημιτισμού και του ρατσισμού να επικρατήσουν ποτέ ξανά. 

Με συγκίνηση και γεμάτα νόημα μηνύματα στο twitter αποχαιρέτησαν τον Ισαάκ 
Μιζάν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Αν. Υπουργός 
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και η Τομεάρχης Περιβάλλοντος του 
ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Ψηφίσματα εξέδωσαν η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, το 
ΚΙΣΕ και ο Δήμος Αρταίων.  

Τα λόγια του Ισαάκ Μιζάν είναι πολύτιμο ντοκουμέντο για το Ολοκαύτωμα και η 
ισχυρότερη υπόμνηση του χρέους για τη διατήρηση της Μνήμης του. Με αυτή τη 
σκέψη το ΚΙΣΕ αποχαιρέτησε τον Ισαάκ Μιζάν αναρτώντας στον ιστότοπό του δύο 
από τις πιο πρόσφατες και χαρακτηριστικές συνεντεύξεις του, στην ΕΡΤ, με 
επιμέλεια του Θωμά Σίδερη, και στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. 

 

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ στην ΑΡΤΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 

Στις 28.5.2021 απεβίωσε, σε ηλικία 94 ετών, ο Ισαάκ Μιζάν, ο τελευταίος 
Έλληνας επιζών του Ολοκαυτώματος με καταγωγή από την Άρτα. Με αφορμή 
τον θάνατο του Ισαάκ Μιζάν ο Δήμος Αρταίων εξέδωσε το ακόλουθο 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3170:2021-05-31-07-33-31&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3176:2021-06-04-07-28-13&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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Ψήφισμα στο οποίο εκφράζονται τα συλλυπητήρια του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καθώς και η απόφασή του να δοθεί το όνομα του Ισαάκ Μιζάν 
σε μία οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης.   

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων για την απώλεια του τελευταίου 
Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική 
Κοινότητα Άρτας, Ισαάκ Μιζάν 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων πληροφορούμενο το θάνατο του τελευταίου 
Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα 
Άρτας Ισαάκ Μιζάν, αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας 
της Άρτας που έχουν αποβιώσει κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε 
ομόφωνα: 

- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

- Την ονοματοδοσία μιας οδού ή ενός κοινόχρηστου χώρου, όπου θα φέρει το όνομά 
του, ως τον τελευταίο επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος από την (πρώην) Ισραηλιτική 
Κοινότητα Άρτας, αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας της 
Άρτας που έχουν αποβιώσει, μετά από σχετική πρόταση και πρωτοβουλία της 
Δημοτικής Αρχής. 

- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο 
Aρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, στην εξόδιο ακολουθία σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, 
στις 14:00, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Νίκαιας στην Αθήνα. 

Το ΚΙΣΕ έστειλε στον Δήμο Αρταίων την ακόλουθη  συγχαρητήρια επιστολή 
για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθεί το όνομα του Ισαάκ 
Μιζάν σε μία οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης. 

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τα θερμά 
συγχαρητήρια για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων να δοθεί το 
όνομα του Ισαάκ Μιζάν, του τελευταίου Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος με 
καταγωγή από την Άρτα, σε οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης σας.    

Γνωρίζουμε την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζετε τα θέματα που αφορούν την 
διαιώνιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μία εξαιρετικά σημαντική προσέγγιση 
ώστε τα εγκλήματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν, και είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι γι' αυτό. Με την απόφαση του Δήμου να δοθεί το όνομα του Ισαάκ 
Μιζάν, της εμβληματικής αυτής προσωπικότητας, σε οδό ή κοινόχρηστο χώρο της 
πόλης σας αποδεικνύεται έμπρακτα ότι επιθυμείτε να μην ξεχαστεί ποτέ η 
παρουσία και η συμβολή της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη της Άρτας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. 
Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ» 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα 
σήμερα 28.05.2021, σε διαδικτυακή σύσκεψη, ύστερα από τη θλιβερή είδηση 
του θανάτου του αείμνηστου 

ΙΣΑΑΚ (Τζάκου) ΜΙΖΑΝ 
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Εκπροσώπου επί σειρά ετών της Ένωσης Ομήρων Ισραηλιτών Ελλάδος. 
Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ άκουσε τον Πρόεδρο να περιγράφει την προσωπικότητα του 
εκλιπόντος που υπήρξε ένας από τους λίγους που κατάφερε να επιζήσει από το 
Ολοκαύτωμα, αφού βίωσε τον βίαιο εκτοπισμό του από την Άρτα και τη φρίκη 
του Άουσβιτς. Με ανεξίτηλα χαραγμένο τον αριθμό ομήρου 182641 στο 
βραχίονα του ο Ισαάκ Μιζάν ήταν αγωνιστής κατά της λήθης του 
Ολοκαυτώματος. Ένας αξιόλογος άνθρωπος, παράδειγμα συζύγου, πατέρα 
και παππού, του οποίου η προσωπικότητα αλλά και οι μαρτυρίες θα μείνουν 
χαραγμένες στην ιστορία και θα συνιστούν δίδαγμα αγώνα για τη ζωή 
απέναντι στη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά. Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ  
 

αποφάσισε ομόφωνα: 
-Να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα στην οικογένειά του και να εκφραστούν τα 
θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. 
-Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών. 
-Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο πληροφοριακό έντυπο του ΚΙΣΕ «Τα 
Νέα μας». 

O Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ 

Στις 3 & 4 Ιουνίου 2021, η Υπουργός Τουρισμού  του Ισραήλ κα Orit Farkash– 
Hacohen, συνοδευόμενη από αξιωματούχους του Υπουργείου της, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα. 

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Ισραηλινή Υπουργός είχε συνάντηση 
γνωριμίας με την ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας 
που παρέθεσε το ΚΙΣΕ στις 3.6.2021 στο οποίο παρέστησαν ο Α΄  Αντιπρόεδρος 
και ο Γενικός Ταμίας του ΚΙΣΕ κ.κ. Μάνος Αλχανάτης και Δανιήλ Μπεναρδούτ και 
η Γενική Γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών κα Ντέλια Αλχανάτη. 

H Ισραηλινή Υπουργός εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την ιστορία των Ελλήνων 
Εβραίων, αλλά και για τη σημερινή δραστηριότητα του ΚΙΣΕ και των Κοινοτήτων.  

Κύριο θέμα στις συνομιλίες ήταν οι αναβαθμισμένες σχέσεις των δύο κρατών σε 
διάφορους τομείς, και κυρίως σε θέματα που αφορούν τον Τουρισμό με δεδομένο 
ότι τον Φεβρουάριο του 2021, κατά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού 
Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στο Ισραήλ, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών.  Η συμφωνία αφορά στη θεσμική συνεργασία ανάμεσα στα 
δύο κράτη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, στις τουριστικές 
επενδύσεις, στην προώθηση του τουρισμού, στην τουριστική καινοτομία και 
ψηφιοποίηση, στην τουριστική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς 
και σε συντονισμένες δράσεις Ελλάδας και Ισραήλ κατά την εκπροσώπησή τους σε 
διεθνείς οργανισμούς. 

Κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα η Ισραηλινή Υπουργός συμμετείχε στην 
66η Συνάντηση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) 
για την Ευρώπη και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό της.   

 
 
 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3177:2021-06-04-07-39-54&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3177:2021-06-04-07-39-54&catid=49:2009-05-11-09-28-23


 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΙΣΑΑΚ ΧΕΡΤΖΟΓΚ 

Το ΚΙΣΕ απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή προς τον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ Isaac Herzog, ο οποίος 
ανέλαβε τα καθήκοντά τον Ιούλιο, στη θέση του νυν Προέδρου Reuven Rivlin: 

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας στη 
θέση του 11ου Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ. 

Έχοντας κατά νου την πολιτική σας σταδιοδρομία, την κληρονομιά σας, την 
αποφασιστική ηγετική φυσιογνωμία και την οξυδερκή σκέψη σας, είμαστε βέβαιοι 
ότι η προεδρία σας θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή στις σχέσεις του Ισραήλ με τη 
διεθνή κοινότητα, καθώς και με την Διασπορά. 

Η Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα αποτελεί έναν ενεργό σύνδεσμο μεταξύ Ελλάδας 
και Ισραήλ. Είμαστε υπερήφανοι καθώς και υποστηρικτές της συνεχιζόμενης 
ενδυνάμωσης των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, όντας βαθιά 
πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει σε πολλά οφέλη τόσο για τους δύο 
λαούς, όσο και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Αν. Μεσογείου. 

Σε αυτό το πνεύμα ελπίζουμε ότι σύντομα θα σας υποδεχθούμε στην Ελλάδα υπό 
τη νέα σας ιδιότητα και θα σας παρουσιάσουμε την πλούσια ελληνοεβραϊκή 
πολιτισμική παράδοση. 

Επίσης, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θέτουμε υπόψη σας έναν επιπλέον δεσμό που 
μας ενώνει με την οικογένειά σας, καθώς ο παππούς σας, Ραββίνος Yitzhak HaLevi 
Herzog, προσκλήθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης να αναλάβει 
την Ραββινεία της πόλης, στις αρχές της δεκαετίας του ́ 30, τότε που η Θεσσαλονίκη 
ήταν γνωστή στον κόσμο ως «Μητέρα του Ισραήλ». Η επιλογή του άνοιξε τον δρόμο 
για την λαμπρή ιστορία της συμβολής της οικογένειάς σας στο Ισραήλ. Μία 
παράδοση την οποία τιμάτε και συνεχίζετε. 

Παρακαλούμε δεχθείτε, Κύριε Πρόεδρε, τις πιο εγκάρδιες ευχές μας για επιτυχία 
στα νέα σας καθήκοντα προς όφελος του λαού και του Κράτους του Ισραήλ. 

Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλιτέλ 
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ» 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠ.ΕΞ. ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ, κ. Δαυίδ 
Σαλτιέλ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Αντονι Μπλίνκεν: 

«Kύριο Δαυίδ Σαλτιέλ 
Πρόεδρο Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 

Αγαπητέ Κύριε Σαλτιέλ, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας και την υπέροχη αναδρομή στη συνάντησή 
σας με τη μητέρα μου και τον πατριό μου. Θεωρώ προνόμιο το ότι έμαθα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3174:2021-06-03-10-12-15&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3174:2021-06-03-10-12-15&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3175:2021-06-03-10-33-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3175:2021-06-03-10-33-03&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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περισσότερα για την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Επίσης 
σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. 

Η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η παιδεία είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να 
τιμώνται οι ζωές εκείνων που επέζησαν και εκείνων που χάσαμε, να διατηρηθεί η 
ιστορική μνήμη και να κατανοήσουμε την ολέθρια και επικίνδυνη συνέπεια του να 
αφήσουμε ανεξέλεγκτο τον αντισημιτισμό και τις άλλες μορφές μίσους, ρατσισμού 
και μισαλλοδοξίας. Χάρηκα που ο προκάτοχός μου επισκέφθηκε πέρυσι το Εβραϊκό 
Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και μαζί με την Ισραηλιτική Κοινότητα και την Ελλάδα 
τίμησε τη μνήμη των περισσότερων από 50.000 Ελλήνων Εβραίων που 
θανατώθηκαν στο Ολοκαύτωμα. 

Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας  στη 
Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω ότι ο πρέσβης Geoffrey Pyatt, η γενική πρόξενος Elizabeth 
Lee, καθώς και όλη η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα έχουν 
δεσμευθεί και υποστηρίζουν την ταχεία ανοικοδόμηση του Μουσείου. Είμαι 
ιδιαίτερα ευτυχής που η Ελλάδα, από φέτος την Άνοιξη, προεδρεύει της Διεθνούς 
Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. 

Οι ΗΠΑ θα επιμείνουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του αναδυόμενου κύματος 
αντισημιτισμού, παίρνοντας θέση ενάντια σε εκείνους που χρησιμοποιούν την 
παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας για να διαστρεβλώνουν την 
ιστορία του Ολοκαυτώματος και να εκμηδενίζουν τα εγκλήματα του 
Ολοκαυτώματος. Έχουμε αναλάβει δέσμευση για την ανοικοδόμηση ενός κόσμου 
όπου τα μαθήματα του Ολοκαυτώματος θα διδάσκονται και όλες οι ανθρώπινες 
ζωές θα τιμώνται. 

Με τιμή 

Antony J. Blinken» 

 

ΕΝΑΡΞΗ της ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ IHRA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΐΟΥ - 10 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Στις 31 Μαΐου 2021 ξεκίνησαν οι εργασίες της Ολομέλειας της Διεθνούς Συμμαχίας 
για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η Ελληνική Προεδρία της Συμμαχίας 
διοργάνωσε διαδικτυακά την Ολομέλεια της Αθήνας, λόγω πανδημίας. 

Συνολικά, περίπου 200 εθνικοί εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από τα 34 
κράτη-μέλη της IHRA και τους παρατηρητές παρακολούθησαν τις εργασίες της 
Ολομέλειας, συμμετέχοντας στις επιμέρους Επιτροπές καθώς και στην κεντρική 
συνεδρίαση των επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών με την οποία 
ολοκληρώθηκε η Ολομέλεια της Αθήνας, και συζήτησαν θέματα που αφορούν στην 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού καθώς και της άρνησης και 
της διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας του Ολοκαυτώματος. 

Η Ελληνική Προεδρία, με επικεφαλής τον Ειδικό Απεσταλμένο  του Υπουργείου 
Εξωτερικών για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την Προάσπιση της 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος, Πρέσβυ κ. Χριστόδουλο Λάζαρη, φιλοξένησε το 
μείζον αυτό γεγονός προσηλωμένη στις αρχές και τις αξίες που ενέπνευσαν την 
ανάληψη της Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για την Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος την 1η Απριλίου 2021, και δεσμευμένη στις προτεραιότητες που 
έχει θέσει. 

Την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας χαιρέτισε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. 
Νίκος Δένδιας, με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό στον οποίο επεσήμανε, μεταξύ 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3173:-ihra-31-10-2021&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3173:-ihra-31-10-2021&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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άλλων, ότι η διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί ασπίδα για την 
προάσπιση της σύγχρονης δημοκρατίας και της ελευθερίας και πως η μετάδοση 
της γνώσης αυτής στις νέες γενιές μέσω της εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την 
καταπολέμηση των εξτρεμιστικών ιδεών και της διαστρέβλωσης της ιστορίας, που 
διακινούνται αυξανόμενα μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, στον δικό του χαιρετισμό 
υπογράμμισε: «Είμαστε σίγουροι ότι η IHRA θα έχει πραγματοποιήσει 
αποφασιστικά βήματα έως το τέλος αυτής της Προεδρίας. Είμαστε επίσης 
περήφανοι που αποτελούμε μέρος της IHRA, μιας Συμμαχίας που εργάζεται με 
επιμέλεια και μεθοδικότητα για να διασφαλίσει ότι το Ολοκαύτωμα, ένα από τα πιο 
φρικτά γεγονότα στην Ιστορία της ανθρωπότητας, δεν θα συμβεί ποτέ ξανά, κάτι 
που συνιστά μια απόλυτα δημοκρατική και ανθρώπινη επιδίωξη». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της IHRA, Πρέσβυς Χριστόδουλος Λάζαρης, 
καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Ολομέλεια της Αθήνας υπογράμμισε: 
«Είμαστε ενωμένοι στη μόνιμη δέσμευσή μας για μια προσέγγιση βασισμένη σε 
γεγονότα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα επικρατήσει, τόσο σήμερα όσο 
και στις μελλοντικές γενιές». Ο  ίδιος τόνισε περαιτέρω ότι οι δράσεις της IHRA 
πρόκειται να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο εντός του 2021. «Υπάρχει ισχυρή 
βούληση και αναμένονται εξαιρετικά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρέσβυς κ. Λάζαρης αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στην πρόθεση περισσότερων χωρών να καταστούν μόνιμα μέλη ή να αποκτήσουν 
καθεστώς παρατηρητή στην Συμμαχία, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η οποία έχει 
υποβάλει αίτηση για να λάβει κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Αθήνας 
καθεστώς παρατηρητή. 

 

ΣΑΙΞΠΗΡ Ή ΤΣΕΧΟΦ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΑΡΘΡΟ του Βίκτωρα 
Ισαάκ Ελιέζερ 

Στις 6.6.2021 δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής το παρακάτω άρθρο του 
Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή:  

«Εάν οι Άραβες αφήσουν τα όπλα, τότε δεν θα υπάρχει πόλεμος - εάν οι 
Ισραηλινοί αφήσουν τα όπλα, τότε δεν θα υπάρχει Ισραήλ». Η ρήση αυτή 
αποδίδεται στη Γκόλντα Μέϊρ, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ, όταν 
το εβραϊκό κράτος ήταν περικυκλωμένο από Αραβικά κράτη που επιδίωκαν τη 
καταστροφή του, με αλλεπάλληλους πολέμους που είχαν διεξάγει εναντίον του, ήδη 
από την πρώτη ημέρα της ανεξαρτησίας του, στις 14 Μαΐου του 1948.  

Δυστυχώς, η ίδια φράση εξακολουθεί να είναι επίκαιρη το 2021. Θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως ένα επικοινωνιακό τρικ των Ισραηλινών για να κερδίσουν τη 
συμπάθεια της κοινής γνώμης. Για να δούμε όμως αν ισχύει στο πεδίο της 
μακροχρόνιας αντιπαράθεσης, που σήμερα στο επίκεντρο της είναι η διαμάχη του 
Ισραήλ με τη Χαμάς στα νότια σύνορα του και με τη Χεσμπολά και τη Συρία στα 
βόρεια. 

Εάν δηλαδή, η Χαμάς εγκατέλειπε τον πόλεμο φθοράς εναντίον του Ισραήλ, 
αμφιβάλλει κανείς ότι την επόμενη κιόλας μέρα θα είχε αρθεί ο αποκλεισμός της 
Λωρίδας της Γάζας; Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις σε αυτή τη λωρίδα 
γης, αντίθετα αποχώρησε το 2005, ελπίζοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα 
μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής και να απομονώσει τα ισλαμικά 
κινήματα της Χαμάς και της Τζιχάντ. Ο αφοπλισμός της Γάζας θα σημάνει μια 
ανάσα για το δοκιμαζόμενο πληθυσμό της, μια νέα σελίδα ανάπτυξης και 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3179:2021-06-07-10-52-58&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3179:2021-06-07-10-52-58&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36
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ευημερίας, ένα νέο δρόμο που θα οδηγήσει τελικά στην ένωση της με τη Δυτική 
Όχθη του Ιορδάνη, και στην ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο κράτος 
του Ισραήλ με ασφαλή σύνορα. Ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων  και αγαθών, 
επενδύσεις και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τέλος στην αιματοχυσία - αυτό θα 
σήμαινε ο αφοπλισμός της Γάζας. 

«Free Palestine», ένα διαχρονικό μήνυμα των ακραίων Παλαιστινιακών κινημάτων 
που με περισσή ευκολία υιοθετείται από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς στην 
Ευρώπη γενικότερα, και στην Ελλάδα ειδικότερα. Τι θα πει  «Free Palestine»; Η 
Παλαιστίνη ως γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του 
κράτους του Ισραήλ, τη Δυτική όχθη του Ιορδάνη και τη Λωρίδα της Γάζας. Ζητούν 
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από ποιους; Η απάντηση, έρχεται από το Ιράν, 
τη Χαμάς και τους υποστηριχτές τους: «Από τη Σιωνιστική κατοχή». Ας 
φανταστούμε τι θα συμβεί εάν οι Ισραηλινοί αφοπλιστούν…  Την επόμενη κιόλας 
μέρα, χιλιάδες πύραυλοι θα εκτοξεύονταν εναντίον του Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι θα 
εισέβαλλαν πανηγυρικά στα σπίτια των Ισραηλινών… και ο κόσμος απλά θα 
σιωπούσε… και το Ισραήλ απλά δεν θα υπήρχε. Το «Free Palestine» του 2021 
«λύνει» το «πρόβλημα του Ισραήλ» ακριβώς όπως οι «Νόμοι της Νυρεμβέργης»  το 
1935 έλυναν το «Εβραϊκό Πρόβλημα» της Ευρώπης, οδηγώντας 6.000.000 
Εβραίους στην εξόντωση τους. Το  «Free Palestine» του 2021 είναι το "Juden 
Raus" του 1935.  Η πολιτική του «Free Palestine» οδηγεί στη «λύση» του ενός 
κράτους απαλλαγμένου από Εβραίους. 

Ο Συμβιβασμός… 

Η λύση των δύο κρατών για δύο λαούς, προϋποθέτει πρώτα απ΄όλα τη βούληση 
Ισραηλινών και Παλαιστινίων να συμβιώσουν ειρηνικά στη γεμάτη από θρησκευτική 
φόρτιση περιοχή. Οι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς και της 
Τζιχάντ, οφείλουν να αντιληφθούν ότι όσο επιδιώκουν την εξαφάνιση του κράτους 
του Ισραήλ, Παλαιστινιακό κράτος δεν θα δημιουργηθεί. Και οι Ισραηλινοί  οφείλουν 
να αντιληφθούν ότι με την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, 
απομακρύνεται ο εδαφικός συμβιβασμός που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 
ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο κράτος του Ισραήλ με ασφαλή σύνορα. Το 
status quo μπορεί να εξυπηρετεί την πολιτική επιβίωση του προέδρου της 
Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού 
Μπενιαμίν Νετανυάου, αλλά οδηγεί στην όξυνση του προβλήματος καθιστώντας 
την επίλυση του ακόμη πιο επώδυνη για όλους. 

Όπως έλεγε ο Ισραηλινός λογοτέχνης Αμος Οζ, «Δύο τρόποι υπάρχουν για 
την επίλυση των τραγωδιών: ο σαιξπηρικός και ο τσεχωφικός. Στο τέλος μιας 
σαιξπηρικής τραγωδίας η σκηνή είναι σπαρμένη με πτώματα και ίσως να 
αιωρείται κάπου ψηλά το φάσμα της δικαιοσύνης. Στην τσεχωφική τραγωδία, 
απ’ την άλλη, ο επίλογος βρίσκει όλους τους ήρωες ψυχικά ράκη, δυστυχείς, 
πικραμένους, αποκαρδιωμένους, αλλά, πάντως, ζωντανούς. Προτιμώ 
λοιπόν την τσεχωφική κι όχι τη σαιξπηρική λύση για την ισραηλινο-
παλαιστινιακή τραγωδία». 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ 

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου του 2021 και σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης 
συνεργασίας της 23ης Ιανουαρίου 2021 στα κεντρικά γραφεία του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.E.) στην Αθήνα, (στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας εκστρατείας #WEREMEMBER για τη διατήρηση της Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσε το  Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC), ο 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3182:2021-06-14-07-36-43&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3182:2021-06-14-07-36-43&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2975:-we-remember-wjc&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76),
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2975:-we-remember-wjc&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76),
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2975:-we-remember-wjc&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76),
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Δήμαρχος Πρέβεζας υποδέχθηκε στο πλαίσιο θεσμικής συνάντησης συνεργασίας 
το Προεδρείο του Κ.Ι.Σ.E στο Δήμο Πρέβεζας. 

Ο κ. Νικόλαος Γεωργάκος υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.E κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, 
το Γενικό Γραμματέα κ. Βίκτωρ Ελιέζερ και το Γενικό Ταμεία κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ 
παρουσία του Αντιδημάρχου  Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη και του 
Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού κ. Λεωνίδα Αργυρού. 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΝΑΦΤΑΛΙ ΜΠΕΝΕΤ 

 
Το ΚΙΣΕ απέστειλε προς 15.6.2021 την παρακάτω 
συγχαρητήρια επιστολή προς τον νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό του Κράτους 
του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ για την ανάληψη των καθηκόντων του:   

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την 
εκλογή σας ως Πρωθυπουργός του Κράτους του Ισραήλ. 

Επί πολλά έτη έχετε υπηρετήσει το Κράτος του Ισραήλ με μεγάλη αφοσίωση και 
διορατικότητα και είμαστε βέβαιοι ότι οι ικανότητες σας θα σηματοδοτήσουν μία νέα 
εποχή στις σχέσεις του Ισραήλ με τη διεθνή κοινότητα, καθώς και με την Διασπορά. 

Ευχόμαστε σε εσάς, αλλά και στον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ κάθε 
επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και ελπίζουμε να επικρατήσει η ενότητα του 
εβραϊκού λαού στο Ισραήλ και στην Διασπορά. Είναι ευρέως γνωστό ότι η εβραϊκή 
Διασπορά πρέπει να έχει ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με το Κράτος του Ισραήλ 
και είμαστε βέβαιοι ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας, αυτές οι σχέσεις θα 
ενισχυθούν και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. 

Η Ελληνική Εβραϊκή Κοινότητα αποτελεί έναν ενεργό σύνδεσμο μεταξύ Ελλάδας 
και Ισραήλ. Είμαστε υπερήφανοι για την συνεχιζόμενη ενδυνάμωση των 
στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που θα επιφέρουν πολλά οφέλη 
τόσο για τους δύο λαούς, όσο και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή 
της Αν. Μεσογείου. 

Σε αυτό το πνεύμα ελπίζουμε να σας υποδεχθούμε σύντομα στην Ελλάδα ως 
Πρωθυπουργό του Ισραήλ και να σας παρουσιάσουμε την πλούσια ελληνοεβραϊκή 
πολιτισμική παράδοση. 

Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ 
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ» 
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ 
ΙΕΡΩΝΥΜΟ 

Το ΚΙΣΕ απέστειλε στις 24.6.2021 προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο την 
ακόλουθη επιστολή συμπαράστασης για την αποτρόπαια επίθεση με 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3183:2021-06-16-08-08-36&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3183:2021-06-16-08-08-36&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3189:2021-06-24-07-35-34&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3189:2021-06-24-07-35-34&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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καυστικό υγρό εναντίον μελών του Συνοδικού Δικαστηρίου κατά την οποία 
τραυματίστηκαν συνολικά δέκα άτομα: 

«Προς τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ 

Μακαριώτατε, 

Αισθήματα λύπης και θλίψης μας προκάλεσε η είδηση της ειδεχθούς επίθεσης 
με καυστικό υγρό εναντίον Μητροπολιτών του Συνοδικού Δικαστηρίου, που έλαβε 
χώρα χθες στη Μονή Πετράκη. 

Παρόμοια περιστατικά έκφρασης μίσους δεν έχουν θέση στο πλαίσιο της 
Εκκλησίας, ούτε καμίας θρησκευτικής κοινότητας, ούτε της κοινωνίας μας. Είναι 
τραγικά παραδείγματα του πού μπορεί να οδηγηθεί ένας άνθρωπος όταν χάνει την 
ηθική του πυξίδα, όταν απομακρύνεται από τις αξίες του ανθρωπισμού, οι οποίες 
άλλωστε αποτελούν και τα θεμελιώδη διδάγματα των θρησκειών μας. 

Σας εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού Εβραϊσμού και 
ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες και 
στα θύματα της επονείδιστης αυτής επίθεσης. 

Με τιμή, 
O Πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ      
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ» 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ EJC ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Δρ. Μοσέ Κάντορ 
έστειλε στις 22.6.2021 την ακόλουθη επιστολή στον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. 
Δαυίδ Σαλτιέλ αναγνωρίζοντας το πολυετές αποτελεσματικό έργο του.  

Ο Πρόεδρος Κάντορ όρισε τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ ως Εκπρόσωπο 
του EJC για Θέματα Αποζημιώσεων και διεκδίκησης εβραϊκών περιουσιών 
που λεηλατήθηκαν ή/και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαυτώματος. 

«Αγαπητέ Δαυίδ, 

Επί πολλά έτη έχετε εργαστεί με ζήλο και έχετε διακριθεί για τις ενέργειές σας για 
τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, για τη διεκδίκηση των περιουσιών 
που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα, καθώς και για την ευημερία των επιζώντων του 
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την δράση σας, έχω την τιμή να σας ορίσω, ως 
Εκπρόσωπο του EJC για Θέματα Αποζημιώσεων, με άμεση ισχύ μετά την αποδοχή 
σας. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βασιστώ στις ικανότητες και στις εμπειρίες 
σας σε αυτό το σημαντικό έργο και ευελπιστώ να συνεχίσουμε την στενή μας 
συνεργασία για τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και σε άλλους τομείς. 

Με εκτίμηση, 

Δρ. Μοσέ Κάντορ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου» 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:-ejc-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:-ejc-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ 
15 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Με συμφωνία του ΚΙΣΕ και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή 
και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίστηκε η τοποθέτηση 
αναθηματικής πλάκας στο Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου για τους 
Εβραίους που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν εκεί κατά την περίοδο της Κατοχής. 

Το έργο ολοκληρώθηκε, μετά από πολύμηνη συνεργασία των συναρμόδιων 
φορέων, και στις 23.6.2021 η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε στην είσοδο του 
Μπλοκ 15, δίπλα στην ήδη υπάρχουσα επιγραφή η οποία μνημονεύει τους 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που μαρτύρησαν εκεί. Για την πραγματοποίηση 
της πλάκας, από πλευράς ΚΙΣΕ, ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
Μάνος Αλχανάτης, ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ 
Μπεναρδούτ είχαν άριστη συνεργασία με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, το Αν. 
μέλος του Δ.Σ. Άρης Κωνσταντίνης ανέλαβε τη δημιουργία των μακετών της 
πλάκας και ο Αν. Γεν. Ταμίας Σάκης Λεών επέβλεψε την κατασκευή και την 
τοποθέτηση της πλάκας. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρείχε τα ιστορικά 
στοιχεία για τους Εβραίους στο Χαϊδάρι και το υλικό του σχετικού φακέλου 
τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Εκτιμάται ότι, μετά τις μαζικές συλλήψεις, 4.500 έως 5.500 Εβραίοι κρατήθηκαν  στο 
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου πριν από την εκτόπισή τους στο Άουσβιτς και στα άλλα 
ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Κάποιοι από αυτούς άφησαν την τελευταία τους 
πνοή στο Χαϊδάρι. 

Με την μαρμάρινη πλάκα στη μνήμη των Εβραίων θυμάτων συμπληρώνεται η 
εικόνα της ιστορίας του μαρτυρικού τόπου του Μπλοκ 15, παρέχοντας 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες. 

Η τοποθέτηση της πλάκας έγινε από τον μαρμαρογλύπτη κ. Νίκο Μεντώνη, ο 
οποίος επιμελήθηκε και την κατασκευή της, παρουσία εκπροσώπων των 
συνεργαζόμενων φορέων: του Διοικητή του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 
Συνταγματάρχη Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, του εκπροσώπου της εθιμοτυπίας 
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Υποσμηναγού Ιωάννη Ιγνατάκη, της 
Αρχαιολόγου Αντωνίας Κουτσουράκη εκ μέρους της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και του εκπροσώπου του ΚΙΣΕ Σάκη Λεών. 

Η τελετή αποκαλυπτηρίων της πλάκας προγραμματίζεται να γίνει τον προσεχή 
Σεπτέμβριο, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και του ΚΙΣΕ, στο 
πλαίσιο επίσημης τελετής που θα ενταχθεί στις εκδηλώσεις της Ελληνικής 
Προεδρίας της IHRA για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος. 

 

 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3187:-15-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3187:-15-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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TΑ  ΝΕΑ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΑΣ 

     

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Α Θ Η Ν Ω Ν   

 
ΠΕΘΑΝΕ Ο ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΠΙΖΗΣΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΆΡΤΑ 
 
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο Ισαάκ Μιζάν, ο τελευταίος επιζήσας του 
Ολοκαυτώματος από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας -κι ένας από τους 
τελευταίους επιζώντες στην Ελλάδα. 
 
Το εφιαλτικό οδοιπορικό του από την Άρτα στο Άουσβιτς και το Μπέργκεν- Μπέλζεν 
έχει καταγράψει βήμα-βήμα ο Δημήτρης Βλαχοπάνος στο βιβλίο του «Ισαάκ Μιζάν, 
Αριθμός βραχίονα 182641», μέσα από τη χειμαρρώδη αφήγηση του ίδιου. 
Ο Ισαάκ Μιζάν γεννήθηκε το 1927 στην Άρτα, όπου έζησε ως το 1961. Ήταν το 
τελευταίο από τα έξι παιδιά της οικογένειας Ιωσήφ και Αννέτας Μιζάν. Τον Μάρτιο 
του 1944 συνελήφθη μαζί με άλλους 351 εβραίους της Άρτας και μεταφέρθηκε στο 
στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και στη συνέχεια στο Μπέργκεν- Μπέλζεν. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα και στην Άρτα τον Αύγουστο του 1945. Από τα δώδεκα 
μέλη της οικογένειας Μιζάν, που εξαναγκάστηκαν στο ταξίδι θανάτου προς το 
Άουσβιτς, επέστρεψαν μόλις τρεις… 
«Η τελευταία του επιθυμία, πριν φύγει από τη ζωή, ήταν να επιστρέψει στον 
γενέθλιο τόπο του, εδώ όπου σώζεται ακόμη το σπίτι απ’ όπου πήραν τον ίδιο και 
την οικογένειά του στις 24 Μαρτίου του 1944», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης 
Βλαχοπάνος, βαθιά συγκινημένος από τον θάνατο του Ισαάκ Μιζάν. 
 
Ο Ισαάκ Μιζάν ήταν ο τελευταίος εβραίος της Άρτας (μια κοινότητα Ρωμανιωτών 
εβραίων) που έφυγε από τη γενέτειρά του, σε ηλικία 35 ετών, για την Αθήνα, αλλά 
η αγάπη του για την πόλη του παρέμενε άσβεστη ως το τέλος.  
 
«Μας έζωναν οι ενοχές που επιβιώσαμε» 
Αφηγούμενος χρόνια πριν τον εφιάλτη που είχε ζήσει, ο Ισαάκ Μιζάν είχε 
αποκαλύψει το μέγεθος του τραύματος που άφησε πίσω του το Ολοκαύτωμα σ’ 
όσους κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα στρατόπεδα- κολαστήρια του Γ’ Ράιχ. 
«Κι ήταν στιγμές που μας έζωναν οι ενοχές γιατί επιβιώσαμε εμείς οι ελάχιστοι 

  

ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

ΤΩΝ Ι.Κ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
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τυχεροί και χαθήκανε οι άλλοι […] Τώρα δεν ζούσα μονάχα ξανά τη φρίκη των 
στρατοπέδων, μα ζούσα μαζί και τη βαριά και αβάσταχτη αίσθηση της απουσίας 
και της ερημιάς στο σπίτι που μεγαλώσαμε και περάσαμε όμορφες κι ευτυχισμένες 
στιγμές», έλεγε σ’ εκείνη τη χειμαρρώδη αφήγησή του που «έκλεισε» στις σελίδες 
του βιβλίου του ο Δημήτρης Βλαχοπάνος. 
 
«Ψάχνω μέσα σ’ αυτή τη σύνοψη της ζωής να βρω αν υπάρχει επόμενο υπόγειο 
σκαλοπάτι για να κατρακυλήσει ο κόσμος σ’ άλλη ντροπή φοβερότερη απ’ αυτή των 
στρατοπέδων της φρίκης. Αν υπάρχει άλλη ελεεινότερη πράξη που κάνει σκουπίδι 
τον άνθρωπο […] τον άνθρωπο θύμα, τον άνθρωπο ράκος, τον άνθρωπο 
μελλοθάνατο, που έχει προσαρμοστεί πια στην ταπείνωση κάθε μορφής και 
κρέμεται απ’ το στόμα του τρεμάμενου διπλανού του, περιμένοντας με αδημονία να 
καταρρεύσει πριν από αυτόν, για να του πέσει η μπουκιά και να την αρπάξει 
εκείνος!», σημείωνε -μεταξύ άλλων- ο Ισαάκ Μιζάν, κάνοντας απολογισμό ζωής. 
 
Πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον κ. Βλαχοπάνο, η εβραϊκή κοινότητα της 
Άρτας διέθετε δύο συναγωγές κι ένα σχολείο και αριθμούσε 500 άτομα τη δεκαετία 
του ‘30 και πάνω από 400 το ‘40, λίγο προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Από τους 352 
που επιβιβάστηκαν στα τρένα θανάτου μόλις 23 επέστρεψαν κι αυτοί, άλλοι έφυγαν 
για Αθήνα και άλλοι για το νέο (τότε) κράτος του Ισραήλ. 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ 

 
To Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, πληροφορήθηκε την 
τραγική απώλεια του 
 

ΙΣΑΑΚ (Τζάκου) ΜΙΖΑΝ 
 
γιο του Ιωσήφ και της Αννέτας Μιζάν. Είχε γεννηθεί 27 Σεπτεμβρίου 1927 στην 
Άρτα. Ο Ισαάκ Μιζάν συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς το Μάρτιο του 1944 και 
μεταφέρεται στα στρατόπεδα Άουσβιτς Μπιργκενάου. Επιβίωσε της φρίκης, 
επέστρεψε στην Άρτα, όπου ξανάρχισε δυναμικά τη ζωή του. Όταν εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα, παντρεύτηκε την Στερίνα Γιουσουρούμ με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά, τον Ζοζέφ και την Άννα Μιζάν. Ο Ζοζεφ Μιζάν προσφέρει επί σειρά ετών, 
εθελοντικά τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον Κοινοτικό χώρο. Ο Τζάκος Μιζάν ήταν 
από αυτούς που ξεκίνησαν να μιλούν για το Ολοκαύτωμα σε μια εποχή 
αποσιώπησης καταθέτοντας τις προσωπικές του εμπειρίες σε διάφορα σχολεία, 
πανεπιστήμια, ΜΜΕ κ.α. ώστε να μην λησμονηθεί ποτέ αυτό το τραγικό κεφάλαιο 
της ιστορίας. Η ιστορία του ενέπνευσε τον Δημήτρη Βλαχοπάνο να καταγράψει τις 
εμπειρίες του Ισαάκ Μιζάν, στο βιβλίο «Ισαάκ Μιζάν: Αριθμός Βραχίωνα 182641». 
Υπήρξε αφοσιωμένος σύζυγος και τρυφερός πατέρας και ευτύχησε να δει τα 
εγγόνια του Ίζη (Ισαάκ) και Μωρίς Ναμία. Το Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω 
 

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι: 
 
1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του 
2. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον Εβραϊκό Τύπο. 
3. Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία του. 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021 
Ο Πρόεδρος ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ 

H Γεν. Γραμματέας ΝΤΕΛΙΑ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 
 
 
 



 

22 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση των:  

- Emilio- Dave, γιου της Λυν και του Ερρίκου Αλκαλάι  
- Λίμπη, κόρης της Νέλλης Παληκαρά και του Αμίτ Στένμπεργκ   
- Γκαβριέλ, γιου της Ραχήλ Ραμπίνοβιτς και του Γκιλ Παληκαρά 
- Γκαμπριέλ – Ίζη, γιου της Γκαλίτ και του Σαλβατώρ Τιάνο 

ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ. Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:  

- Ισαάκ Χαϊμ Ελιέζερ, ετών 99 
- Ισαάκ Ιωσήφ Μιζάν, ετών 94 
- Ζακλίν Ρότζερ Αμουγιάλ, ετών 70 
- Ελένης – Λέας Νεχαμά Καπόν, ετών 78  
- Άννας Ισαάκ Ελιέζερ, ετών 95  

 

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

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ & ΤΗΣ Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Στις 04.6.2021 η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά θέματα, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, κ. Μichael Roth ο οποίος, πριν την άφιξή του στα γραφεία της ΙΚΘ, 
κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της πόλης, αποτίοντας φόρο τιμής 
στους 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν από τους Ναζί. 
Ο κ. Roth, είχε εκτενή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δ. Σαλτιέλ, τον Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης κ. Κ. Ζέρβα και τον Πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος 
Ελλάδος κ. Γ. Μπουτάρη. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος κ. 
Λάζαρος Σεφιχά, η Γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
κα Χάνα Πίντο, η Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στη Θεσσαλονίκη κα Sibylla Bendig, ο Διευθυντής του Γραφείου  του Υφυπουργού 
Εξωτερικών, κ. Markus Teglas και το στέλεχος του γραφείου του Υφυπουργού 
Εξωτερικών του τμήματος διμερών σχέσεων μεταξύ χωρών της Ε.Ε., κ. Maximilian 
Spinner. 
Ο κ. Roth ενημερώθηκε αναλυτικά για τα τρέχοντα θέματα και τις πρόσφατες 
εξελίξεις αναφορικά με την πορεία δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος 
Ελλάδος, καθώς και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, με τη 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να σταθεί αρωγός στο έργο αυτό.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ.  Σαλτιέλ αναφέρθηκε στο εξαιρετικό 
κλίμα της συζήτησης και στην ισχυρή πεποίθησή του πως με την διαρκή στήριξη 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας η σημαντική αυτή πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα θα  
προχωρήσει με γρήγορα και αποτελεσματικά βήματα. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:-a-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:-a-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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Υπογράμμισε επίσης πως βάσει της πρόσφατης ψήφισης νόμου από την Ελληνική 
Βουλή, η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε την Κοινότητα ως τον φορέα που θα 
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, 
καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με έδρα την 
Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης του έργου, για τη διαχείριση του 
Μουσείου. 
 
Κλείνοντας τόνισε πως είναι αισιόδοξος ότι η ανοικοδόμηση του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος θα ξεκινήσει εντός του 2021. 
 
Ο κ. Roth από πλευράς του δήλωσε: Είμαστε εδώ, σήμερα, ενθυμούμενοι τα 
θύματα του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, τις δεκάδες χιλιάδες άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά που εκδιώχθηκαν, εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν από τη 
ναζιστική Γερμανία. Τα θύματα και οι επιζήσαντες δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Αυτό 
είναι το βασικό μήνυμά μου. Μας υπενθυμίζουν την ευθύνη μας να 
καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, το μίσος κατά των Ρομά, την 
ομοφοβία και όλες τις άλλες μορφές προκατάληψης, σήμερα. 
 
Γι’ αυτό και η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίξει την 
κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε 
ότι θα ξεκινήσει φέτος. Είναι κοινό μας καθήκον να διατηρήσουμε ζωντανή τη 
φρικιαστική μνήμη της Σοά και να ενθαρρύνουμε τις κοινωνίες μας και κυρίως τις 
νέες γενιές να δεσμευτούν για μία ειρηνική, φιλελεύθερη, δίκαιη, δημοκρατική και 
διαφορετική Ευρώπη σήμερα. 
 
Εξέφρασε δε την ευγνωμοσύνη του στην Ισραηλιτική Κοινότητα και ιδιαίτερα στον 
κ. Σαλτιέλ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια κι έκανε μια σύντομη αναδρομή 
στο 2014, όταν άκουσε για πρώτη φορά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τα σχέδια της 
Κοινότητας για την ανέγερση του Μουσείου, το οποίο και ο ίδιος στήριξε από την 
πρώτη στιγμή. «Αυτό το πρότζεκτ είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Δεν είναι όμως 
μόνο προσωπική μου δέσμευση αλλά και της (γερμανικής) κυβέρνησης και πολλών 
ανθρώπων στη χώρα μου», τόνισε, επισημαίνοντας πως «είμαστε έτοιμοι να 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους Έλληνες φίλους μας, την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης γιατί δεν είναι ένα περιφερειακό, ένα εθνικό 
πρότζεκτ, αλλά ένα πρότζεκτ ευρωπαϊκό και παγκόσμιο». 
 
 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ & ΤΗΣ Ι.Κ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στις 27 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη εκδήλωση του 
κύκλου συναντήσεων με τίτλο «Ο οίκος της Μνήμης» (La Casa de la Memoria) με 
θέμα «Η εβραιο-ισπανική γλώσσα και η επιβίωσή της στον σύγχρονο κόσμο», η 
οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θερβάντες, την Πρεσβεία της Ισπανίας και 
την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. 

Ο κύκλος των εκδηλώσεων αυτών σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας της 
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης με το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα και σύντομα με το 
παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη, για τη διδασκαλία της Ισπανοεβραϊκής γλώσσας 
και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σεφαραδιτών της 
Θεσσαλονίκης. 

Κατά την εκδήλωση, η οποία έγινε στα λαδίνο, έγιναν χαιρετισμοί από τον Πρέσβη 
της Ισπανίας, Enrique Viguera, την πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης Μπέτυ Περαχιά, τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες της 
Αθήνας, Cristina Conde de Beroldingen και παρεμβάσεις από τη συγγραφέα Lucía 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:-----a---&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:-----a---&catid=12:2009&Itemid=41
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Graves, με θέμα «Ο οίκος της Μνήμης», την καθηγήτρια του Εβραϊκού 
Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ Aldina Quintana, με θέμα «Η δημιουργία και η 
εξέλιξη της εβραιοϊσπανικής γλώσσας» και την ιστορικό Ρένα Μόλχο με θέμα «Η 
επιβίωση της εβραιοϊσπανικής γλώσσας στην Ελλάδα». 

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία διατήρησης της ισπανοεβραϊκής γλώσσας 
που για την ιστορία και την ταυτότητα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης είναι καίριας 
σημασίας, καθώς και στο πόσο σημαντική είναι η ανάδειξη του πολιτισμικού 
πλούτου της γλώσσας αυτής. 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 22 ετών και πήγε στο Ισραήλ για να συνεχίσει 
τις σπουδές της για έναν χρόνο, όμως οι συγκυρίες της ζωής παρέτειναν την 
παραμονή της για… 20 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα η Θεσσαλονικιά διδάκτωρ 
Κλασικών Σπουδών, Αριάδνη Κωνσταντίνου, διδάσκει αρχαία ελληνικά στο 
πανεπιστήμιο του Μπαρ-Ιλάν (Bar-Ilan University), ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει τη 
νεοελληνική γλώσσα και κουλτούρα στους Ισραηλινούς, που λατρεύουν ό,τι έχει 
σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. 

Η Αριάδνη Κωνσταντίνου ζει στην Ιερουσαλήμ, την πόλη όπου η Ισραηλινή μητέρα 
της γνώρισε στη δεκαετία του 1960 τον Θεσσαλονικιό πατέρα της, όταν σπούδαζαν 
και οι δύο, προτού επιστρέψουν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τα μαθήματα 
στο πανεπιστήμιο, παράλληλα εκπαιδεύει ξεναγούς στην ιστορία της Ελλάδας και 
μυεί του Ισραηλινούς στην ελληνική ποίηση μέσα από μία εκπομπή στο κρατικό 
ραδιόφωνο. Μεταξύ των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματά της είναι 
Εβραίοι με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και από άλλα μέρη της Ελλάδας, οι 
πρόγονοι των οποίων κατάφεραν να φύγουν στο Ισραήλ είτε πριν είτε μετά το 
Ολοκαύτωμα, αλλά και σε Ισραηλινοί που επισκέπτονται συχνά τη χώρα και θέλουν 
να μάθουν κάτι περισσότερο γι’ αυτήν. 

«Διδάσκω στο τμήμα Κλασικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν, το οποίο 
βρίσκεται στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, στην πόλη Ραμάτ Γκαν. Συνήθως διδάσκω 
μαθήματα αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο κείμενο και από μετάφραση, 
καθώς και μαθήματα αρχαρίων. Από πέρσι, πιλοτικά και ως μάθημα επιλογής, 
διδάσκω νέα ελληνικά μία φορά την εβδομάδα. Πέρσι ήταν μαθήματα για 
αρχάριους, ενώ φέτος λίγο πιο προχωρημένα. Το πανεπιστήμιο Μπαρ-Ιλάν είναι 
το μόνο στο Ισραήλ που προσφέρει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο πρόγραμμα νέων 
ελληνικών κι ελπίζω να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να υπάρξει συνέχεια», 
λέει σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα Voria.gr στις 26.5.2021 η κ. Κωνσταντίνου. 
Θερμή είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, που ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες σε ό,τι αφορά τα ενδιαφέροντά τους. «Στις κλασικές σπουδές αυτοί που 
παρακολουθούν τα γλωσσικά μαθήματα είναι συνήθως πιο προχωρημένοι 
φοιτητές. Μπορεί να είναι μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορικού και συνήθως 
κάνουν έρευνα που έχει να κάνει με τον αρχαίο κόσμο, με οποιαδήποτε πτυχή του. 
Στα μαθήματα των νέων ελληνικών είναι πολύ πιο ευρεία η γκάμα των φοιτητών. 
Μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, δύο και τρεις 
γενιές πίσω, μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα 
αλλά απλώς έχουν τρέλα με τη χώρα, με τη μουσική, με το φαγητό, με τους χορούς 
και όλο αυτό τους μαγεύει. Και μία τελευταία κατηγορία είναι κάποιοι άνθρωποι που 
τους ενδιαφέρουν τα ελληνικά ως γλωσσικό φαινόμενο. Υπάρχουν μάλιστα 
φοιτητές που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων μία κυρία 80 
χρόνων, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το 1944 φυγαδεύτηκε με τους 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:2021-05-26-17-09-47&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:2021-05-26-17-09-47&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
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γονείς της μέσω Ευβοίας στον Τσεσμέ και από εκεί στο Ισραήλ. Φτάνοντας στο 
Ισραήλ σταμάτησε να μιλάει ελληνικά και τα ξέχασε τελείως και τώρα ήρθε στο 
μάθημά μου για να τα θυμηθεί», αναφέρει. 
Τι ζητούν να μάθουν οι Ισραηλινοί για την Ελλάδα 
Φέτος, η κ. Κωνσταντίνου διδάσκει και στο «Ινστιτούτο Σάλτι» για σπουδές Λαντίνο, 
δηλαδή για ισπανοεβραϊκές σπουδές, όπου διδάσκει στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης ξεναγών στην εβραϊκή ιστορία της Ελλάδας και των 
Βαλκανίων. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα οι σπουδαστές μαθαίνουν κυρίως 
εβραϊκή ιστορία και κουλτούρα, φολκλόρ, ενώ η ίδια παραδίδει ένα γενικό μάθημα 
που περιλαμβάνει… λίγο απ’ όλα για τη νεότερη Ελλάδα, ιστορία, λογοτεχνία, 
γλώσσα. Εκεί, όπως αναφέρει, έχει πολύ περισσότερους ανθρώπους που έχουν 
καταγωγή από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
Τη ρωτήσαμε τι είναι αυτό που επιθυμούν να μάθουν για την Ελλάδα. «Ξεκινήσαμε 
με ιστορία από τον 17ο αιώνα, πριν από την επανάσταση δηλαδή, και μέχρι τη 
δεκαετία του 1990, πριν από την οικονομική κρίση. Θέλουν να μάθουν να 
διαβάζουν τα ελληνικά, να μπορούν να πουν «καλημέρα» και οτιδήποτε έχει να 
κάνει με μουσική, πολλές φορές ακόμα και ιστορικά φαινόμενα. Μπορεί να τους 
φέρω ένα τραγούδι για να ακούσουν τη μουσική, να τους το μεταφράσω στα 
εβραϊκά και να συζητήσουμε γι΄ αυτή τη σύνδεση της λαϊκής κουλτούρας με κάποια 
ιστορικά φαινόμενα. Στη συνέχεια τους διδάσκω και λίγο περισσότερο φοκλόρ, 
μουσική, λογοτεχνία, ακόμα και για το θεσμό του καφενείου», απαντά. 
Ραδιοφωνικά μαθήματα μελοποιημένης ποίησης 
Το χόμπι της, όμως, όπως η ίδια το χαρακτηρίζει, είναι η συμμετοχή της εδώ και 
δύο χρόνια σε μία ραδιοφωνική εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα του κρατικού 
ραδιοφώνου του Ισραήλ. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες εκπομπές, που 
μετρά 25 χρόνια ζωής, η οποία είναι ουσιαστικά είναι μία από τις πύλες μέσα από 
τις οποίες το ισραηλινό κοινό έχει μάθει την ελληνική μουσική. 
«Συμμετέχω σε μία δίωρη εβδομαδιαία εκπομπή και διάλεξα δύο θεματικές. Η 
πρώτη θεματική που επέλεξα την πρώτη χρονιά ήταν αρχαία ελληνική μυθολογία 
και τραγούδια στα ελληνικά. Για παράδειγμα, όταν επέλεξα το τραγούδι «ο εφιάλτης 
της Περσεφόνης» των Χατζιδάκι-Γκάτσου, διηγήθηκα την ιστορία της αρπαγής της 
Περσεφόνης, όπως τη γνωρίζουμε από τον ομηρικό Ύμνο εις Δήμητρα και 
μετέφρασα το τραγούδι στα εβραϊκά. Η θεματική αυτή της μυθολογίας είχε μεγάλη 
επιτυχία και ήταν πολύ δύσκολο να τη σταματήσω γιατί έχουμε άπειρα τέτοια 
τραγούδια, ειδικά όσον αφορά τον Τρωικό πόλεμο. Με αφορμή, όμως, την επέτειο 
της ελληνικής επανάστασης ξεκίνησα στην αρχή του 2021 νέο κύκλο με νεοέλληνες 
ποιητές, των οποίων η ποίηση έχει μελοποιηθεί, που επίσης είναι πολύ 
πετυχημένος. Έβαλα Σολωμό, Κάλβο, Σεφέρη και Ελύτη, αλλά ακόμα και το 
«Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Δροσίνη. Τους αρέσουν πολύ τέτοιου 
είδους συνδυασμοί κι επειδή είναι ραδιόφωνο η ανταπόκριση είναι άμεση. Μου 
στέλνουν email, μου γράφουν μηνύματα στο Facebook, με παίρνουν τηλέφωνο. 
Ακούω πολύ θετικά πράγματα, γιατί είναι ποίηση που δεν θα την γνώριζαν αλλιώς, 
ενώ πολλές φορές ξέρουν το τραγούδι, αλλά φυσικά δεν καταλαβαίνουν τα λόγια. 
Γενικά έχει μεγάλη απήχηση η ελληνική μουσική και πολλά είδη και πολλοί Έλληνες 
καλλιτέχνες έρχονται στο Ισραήλ», επισημαίνει. 
Το όνειρο ενός Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
Όνειρό της να δημιουργηθεί στο Ισραήλ Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, που θα 
συνδυάζει τις γνώσεις και την έρευνα για την αρχαία Ελλάδα με τη νεότερη Ελλάδα. 
«Είναι μία τάση που υπάρχει και στην Ευρώπη και στην Αμερική και νομίζω ότι 
είναι ένας τρόπος των νεοελληνικών σπουδών να μπουν ακαδημαϊκά συστήματα, 
γιατί δεν υπάρχουν παντού νεοελληνικές σπουδές. Είναι όμως κι ένας τρόπος των 
κλασικών σπουδών να εκμοντερνιστούν. Θα βγουν, δηλαδή, και οι δύο πλευρές 
κερδισμένες. Θα είναι ένα κέντρο ακαδημαϊκό αλλά με βλέψεις στο ευρύ κοινό. Θα 
μπορεί να προσφέρει μαθήματα και ταυτόχρονα να είναι ομπρέλα για να 
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καλλιεργήσει έρευνα και ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών. Εκεί θα 
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βιβλιοθήκη που να έχει τις μεταφράσεις όλων 
των σημαντικών έργων στα εβραϊκά, μια βασική βιβλιογραφία για κάποιον που 
θέλει να μάθει κάτι για την Ελλάδα και την ιστορία της. Και νομίζω ότι πολύ άνετα 
θα μπορούμε να οργανώσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις για ένα λίγο πιο 
εξεζητημένο κοινό. Για ανθρώπους που έχουν έρθει στην Ελλάδα δέκα φορές, αλλά 
αναζητούν το κάτι παραπάνω, την επιπλέον πληροφορία», τονίζει. 
Η Αριάδνη Κωνσταντίνου εξέδωσε το 2018 και το πρώτο της βιβλίο στα αγγλικά, 
στον εκδοτικό οίκο Bloomsbury στο Λονδίνο, το οποίο αφορά γυναικείες μορφές 
στην ελληνική μυθολογία και την κινητικότητά τους. Και ήδη έχει υπογράψει 
συμβόλαιο για ένα βιβλίο στη σειρά του εκδοτικού οίκου Routledge «Θεοί και ήρωες 
στον αρχαίο κόσμο», το οποίο θα είναι μια μονογραφία για τη θεά Εστία. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: 
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιείται ο θάνατος της 
Ελβίρας Γαβριέλ Αλλαλούφ, ετών 68.   

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2021 διοργανώθηκε διαδικτυακά, από τον Τομέα 
Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και της προσβολής της μνήμης του Ολοκαυτώματος, της 
Ισλαμοφοβίας, της ξενοφοβίας, του αντιτσιγγανισμού, του ρατσισμού, 
της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, στο πλαίσιο του 16ου σκοπού της βιώσιμης 
ανάπτυξης με τίτλο ειρήνη και δικαιοσύνη του ΟΗΕ». Κατά την έναρξη του 
συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμούς ο Ραββίνος Λάρισας κ. Ηλίας Σαμπετάι και ο 
Πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας κ. Ηλίας Καμπελής. Ο Ραββίνος κ. Σαμπετάι συμμετείχε 
στο συνέδριο και ως εισηγητής, με την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του με θέμα 
«Αντισημιτισμός – διακρίσεις και διωγμοί κατά Ιουδαίων». 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Β Ο Λ Ο Υ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΚΤΩΡΑ ΠΟΛΙΤΗ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗ 
"ΟΔΥΣΣΕΑ" 

Η ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Βίκτωρα Ηλία Πολίτη, επίτιμου μέλους και 
μεγάλου δωρητή της Ι.Κ. Βόλου, στην εκπομπή του Νίκου Βαραλή, στον 
ραδιοφωνικό σταθμό της Ι.Μ. Δημητριάδος «Ορθόδοξη Μαρτυρία», μεταδόθηκε 
στις 13.5.2021, με τη συμμετοχή του δρα θεολογίας και συγγραφέα κ. Δημήτρη 
Τσιλιβίδη και του Προέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3157:-qq-&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3157:-qq-&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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Η συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Πολίτη «μας μαθαίνει πώς μια χώρα 
μπορεί να ξεπεράσει δύσκολους κι επικίνδυνους καιρούς», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο δημοσιογράφος Ν. Βαραλής, που παρομοιάζει τον Βίκτωρα Πολίτη με 
τον Οδυσσέα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 

 
Στις 16.5.2021 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θεσσαλία» συνέντευξη του 
Προέδρου  της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών στη δημοσιογράφο Μαίρη Τσακνάκη 
Γαβαλά. 
Στη συνέντευξη ο κ. Σολομών μίλησε για την καταγωγή του και την ιστορία της 
οικογένειάς του, για τον αντισημιτισμό και τα προσωπικά του βιώματα, για το κλίμα 
αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ της εβραϊκής κοινότητας και της 
ευρύτερης κοινωνίας του Βόλου, για την προσωπική του φιλία και τις άριστες 
σχέσεις με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, καθώς και για  τις επιπτώσεις της 
πανδημίας. 
Ο κ. Σολομών ολοκλήρωσε τη συνέντευξη στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στο 
οποίο αναφέρει: «…Κλείνω, στέλνοντας ένα απλό, αλλά πολύ δυνατό μήνυμα σε 
όσους θέλουν να το ακούσουν και να σκεφτούν λίγο την αξία του: Νιώστε και 
διακινείστε την αγάπη και την αλληλεγγύη, προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς 
διαχωρισμούς. Γεφυρώστε τις διαφορές που σας χωρίζουν με τους συνανθρώπους 
σας ...και τέλος, απορρίψτε κάθε δίαυλο επικοινωνίας με όσους διακινούν το μίσος 
και τη μισαλλοδοξία. Μην αδιαφορείτε για όσα δυσάρεστα συμβαίνουν στους γύρω 
σας, γιατί η αδιαφορία ισοδυναμεί με συνενοχή». 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΘ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2021 διοργανώθηκε από τον Τομέα Ιστορίας, 
Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Διεθνές 
Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και της 
προσβολής της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, της Ισλαμοφοβίας, της Ξενοφοβίας, 
του Αντιτσιγγανισμού, του Ρατσισμού, της Μισαλλοδοξίας, και των διακρίσεων, στο 
πλαίσιο του 16ου σκοπού της βιώσιμης ανάπτυξης με τίτλο Ειρήνη και Δικαιοσύνη 
του ΟΗΕ».  
Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, 
ανταποκρίθηκε στην  πρόσκληση του  κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου, Επίκουρου 
Καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου, Διευθυντή Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και 
Κοινωνιολογίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. να συμμετάσχει με 
χαιρετισμό και εισήγηση στο σημαντικό πενθήμερο διεθνές συνέδριο, που 
διοργανώθηκε διαδικτυακά. 

Στην ομιλία του υπό τον τίτλο «Το φαινόμενο του αντισημιτισμού και οι διαχρονικές 
του επιπτώσεις. Ιστορικές επισημάνσεις και σύγχρονες προκλήσεις», ο κ. Σολομών 
έκανε μια ιστορική επισκόπηση του φαινομένου (παγκόσμια και στην Ελλάδα) σε 
μια απόπειρα να εξηγηθούν οι λόγοι της μακραίωνης διάρκειάς του, παρουσίασε – 
συνοπτικά– τις μεταμορφώσεις του και αναφέρθηκε στον μεταπολεμικό κόσμο, 
επισημαίνοντας τον σύγχρονο πυρήνα του (η σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος 
και οι θεωρίες συνωμοσίας, κρυπτόμενες πίσω από την κριτική του κράτους του 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3162:2021-05-21-07-51-43&catid=15:2009-04-29-11-21-56&Itemid=45
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3162:2021-05-21-07-51-43&catid=15:2009-04-29-11-21-56&Itemid=45
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Ισραήλ, που φτάνει όμως μέχρι το σημείο της αμφισβήτησης του δικαιώματος να 
υπάρχει).   

Έκλεισε την ομιλία του καταθέτοντας διάφορες προτάσεις για την καταπολέμηση 
του φαινομένου τονίζοντας ότι ο αντισημιτισμός και η ξενοφοβία τροφοδοτούνται 
από την αίσθηση ότι άνθρωποι με διαφορετική θρησκεία, χρώμα δέρματος ή 
διαφορετικό υπόβαθρο, είναι κατώτεροι ή επικίνδυνοι κι ότι τέτοιες απόψεις 
αποτελούν προϊόν αμάθειας, τορπιλίζουν την ανεξιθρησκεία και την ετερότητα, τη 
σταθερότητα των δημοκρατικών αξιών, το κλίμα σεβασμού και συνεργασίας, που 
οι Έλληνες Εβραίοι όχι μόνον στηρίζουν αλλά και συνδιαμορφώνουν.  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΡΜΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ 

Στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος Φαρσάλων, στις 31 Μαΐου 2021, 
στη θέση «Ορμάν Μαγούλα», του οικισμού Κάτω Δασολόφου, στο πλαίσιο της 77ης 
επετείου από την εκτέλεση σαράντα πατριωτών από τους Γερμανούς και τους 
συνεργάτες τους την άνοιξη του 1944 παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι  το μέλος 
της Κοινοτικής Συνέλευσής μας κ. Μάκης Κοέν. 
Τριάντα εννέα άντρες και μία γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν έγκυος, 
συμπληρώνουν τη λίστα των νεκρών, οι οποίοι απαγχονίστηκαν στις 31 Μαΐου ’44 
από τα στρατεύματα κατοχής και μέλη του ΕΑΣΑΔ, ως αντίποινα για τον θάνατο 
τεσσάρων Γερμανών στρατιωτών σε συμπλοκή με αντάρτες του ΕΛΑΣ. Οι 26 από 
τους 40 πατριώτες, οι οποίοι βρήκαν φριχτό θάνατο στο Ορμάν Μαγούλα, ήταν από 
τη Μαγνησία, φυλακισμένοι άπαντες στη γνωστή Κίτρινη Αποθήκη: Δεκατέσσερις 
από Λεχώνια, έξι από Πορταριά, τρεις από Άγιο Βλάσιο, ενώ οι υπόλοιποι ήταν από 
Βόλο, Άλλη Μεριά και Άνω Βόλο. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:  
 
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ:  
Απεβίωσε στην Ιερουσαλήμ, στις 15 Ιούνιου 2021, σε ηλικία 72 ετών, η Λούνα 
Σαλώμ Aβδελά- Lugasi, παλαιό μέλος της Κοινότητάς μας και αδελφή του κ. 
Ααρών Σ. Αβδελά, Ταμία του ΔΣ. 
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των μελών της 
Κοινότητας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά της. Η Κοινότητά 
μας κατέθεσε, ως δωρεά στη μνήμη της, στο Γηροκομείο Βόλου, το ποσό των εκατό 
ευρώ (100,00€). 
 
 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» 

Στις 6.5.2021 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» συνέντευξη του δημάρχου 
Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ στη Ζωή Λιάκα.   

Στη συνέντευξη ο δήμαρχος Ιωαννίνων μιλάει για τις σχέσεις του με την πολιτική, 
τη θρησκεία και την οικογένειά του, για την επιλογή του επαγγελματικού του 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3145:2021-05-06-12-44-38&catid=96:2009-06-04-07-05-34&Itemid=34
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προσανατολισμού, καθώς για το από πού αντλεί δύναμη για να προχωράει 
μπροστά, να δημιουργεί και να προσφέρει. 

Η συνέντευξη ολοκληρώνεται με ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το τι θα 
έκανε αν ξεκινούσε από την αρχή στην οποία ο κ. Ελισάφ απάντησε μεταξύ άλλων: 
«Δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικό, ούτε καν για την πολιτική μου πορεία. Θα 
μάθαινα μουσική και πολλές γλώσσες. Αν ήξερα να παίζω πιάνο θα μπορούσα να 
λυτρωθώ από την ένταση της μέρας και το άγχος…». 

 

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ την 
1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος επαναλειτούργησε για το κοινό των επισκεπτών του, 
την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με 
σκοπό να ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές και υγειονομικές προσαρμογές, 
που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή προσέλευση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας, ΕΟΔΥ και του ΥΠΠΟΑ. 

Στο ΕΜΕ τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, όπως, μεταξύ άλλων, 
θερμομέτρηση των επισκεπτών, ελεγχόμενη ροή του αριθμού των επισκεπτών και 
ελεγχόμενος χρόνος παραμονής τους, προς αποφυγή συνωστισμού, υποχρεωτική 
χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους και αντισηπτικών υγρών που 
διατίθενται σε διάφορα σημεία, απολύμανση των εκθεσιακών χώρων δις 
καθημερινά, αναστολή χρήσης των οθονών αφής, καθώς και πετάσματα ασφαλείας 
στους χώρους συναλλαγής, ενώ παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγών με τερματικό 
πιστωτικών καρτών και online, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ.  

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης έχει ανασταλεί, ενώ το κοινό και οι ερευνητές θα 
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα και μόνον σε κατ’ εξαίρεση 
περιπτώσεις θα επιτρέπεται η πρόσβαση κατόπιν πρότερης, ειδικής τηλεφωνικής 
ή ηλεκτρονικής συνεννόησης. 

Η μόνιμη έκθεση του ΕΜΕ θα είναι ανοιχτή σε όλους, με νέο, ανέπαφο 
υπομνηματισμό των εκθεμάτων. Η περιοδική έκθεση που παρουσιάζεται στο 
μουσείο έχει τίτλο “Σαν Πρόκες Καρφώνονται οι Λέξεις. Το Αρχείο Προφορικής 
Ιστορίας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος” θα είναι ανοιχτή για το κοινό με 
ελεγχόμενο χρόνο παραμονής, ενώ δεν επιτρέπεται μέχρι νεωτέρας η χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στους χώρους της περιοδικής έκθεσης. 

Το νέο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:30 – 14:30, Σάββατο κλειστά, Κυριακή 10:00 – 14:00. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούνται οι επισκέπτες και 
ερευνητές να απευθύνουν ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@jewishmuseum.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία ΕΜΕ από την Τρίτη 
1η Ιουνίου 2021 στο τηλέφωνο 210.3225582. 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3167:-1-2021&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3167:-1-2021&catid=12:2009&Itemid=41
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ενημερώνει για τη νέα εφαρμογή εικονικής 
περιήγησης, την οποία δημιούργησε με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε αρνητικά τη δυνατότητα των μουσείων 
παγκοσμίως να έχουν άμεση επαφή με το κοινό τους, αποκλείοντας τη χρήση των 
κτηριακών τους εγκαταστάσεων. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρέμεινε κλειστό 
για πολλούς μήνες και στο διάστημα αυτό επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να 
συνεχίσει να ενεργεί, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο αποστολής επίκαιρου 
ψηφιακού υλικού προς το κοινό του, αλλά και ως πλατφόρμα ουσιαστικής 
ανατροφοδότησης, με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, 
προτείνοντας ευφάνταστες και δημιουργικές λύσεις και ξεπερνώντας τις 
παραμέτρους του μέχρι πρόσφατα θεωρούμενου δυνατού. 

Το ΕΜΕ χρησιμοποίησε αυτά τα ερεθίσματα, για να αναστοχαστεί το ρόλο και τις 
προτεραιότητές του, σε μια κοινωνία με αυξημένες και πρωτόγνωρες ανάγκες και 
σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο την 
ανάγκη του για πολιτισμική τροφή, για επαφή με την ιστορία του, με το παρελθόν 
και τις ρίζες του. Καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα ευνοούν την δημιουργία 
διαδραστικών, εικονικών μουσειακών εμπειριών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και ευρηματικούς τρόπους αφήγησης και ενισχύουν ουσιαστικά την εξωστρέφεια 
και βιωσιμότητα των μουσείων. Στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων και της 
δημιουργικής ανταπόκρισης των φορέων πολιτισμού σε αυτές, εντάσσεται αυτή η 
νέα εφαρμογή εικονικής περιήγησης που προτείνει το ΕΜΕ στους διαδικτυακούς 
επισκέπτες του, εμπλουτισμένη με πολλά σημεία ενδιαφέροντος και με 
τρισδιάστατες απεικονίσεις επιλεγμένων αντικειμένων από τις συλλογές του. 
Αποτελεί έναν ακόμη τρόπο που αξιοποιεί το ΕΜΕ για να μεταδώσει το 
πανανθρώπινο μήνυμα του, για την αξία και τη διατήρηση της μνήμης και της 
ταυτότητας των μερών μιας κοινωνίας, ως ακρογωνιαίων λίθων που δομούν την 
ολότητα των κοινωνιών και τροφοδοτούν την πολυπολιτισμικότητα, στο παγκόσμιο 
ενδιαφερόμενο κοινό. 

Επισκεφθείτε λοιπόν το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος στον φυσικό του χώρο, αλλά 
και ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Υποτροφίες «Σάμπη και Καίτης Καμχή» 
 

Οι νέοι που είναι μέλη Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα και ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ανώτατες Πανεπιστημιακές σπουδές 
στο Ισραήλ και να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών «Σάμπη και Καίτης 
Καμχή», μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία της Ι.Κ. Αθηνών 
ή στο e-mail sec@athjcom.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 
και ώρα 12:00μμ.  

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3164:2021-05-25-10-37-53&catid=12:2009&Itemid=41
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Μάιος – Ιούνιος 2021 

Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν και τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Βιογραφικό Σημείωμα 
2. Βαθμολογία Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
3. Επιστολή αποδοχής του Πανεπιστήμιακού ιδρύματος του Ισραήλ.  
4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό της οικογένειας.  

  
Η υποτροφία καλύπτει μέρος των διδάκτρων του Πανεπιστημίου και της διαμονής 
στην φοιτητική εστία και ακολουθεί τον φοιτητή/τρια μέχρι την απόκτηση του 
πρώτου πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι αυτός/ή καταθέτει εγκαίρως στην 
Επιτροπή της Υποτροφίας τα αποτελέσματα του εξαμήνου και τις αποδείξεις των 
εξόδων που καλύπτονται. 
 
Για την χρονιά 2021-2022 μπορούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα της 
υποτροφίας μέχρι δύο (2) νέοι φοιτητές. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή της Υποτροφίας «Σάμπη και Καίτης Καμχή» και οι δύο (2) επικρατέστεροι 
θα λάβουν την υποτροφία. 

Η Επιτροπή της Υποτροφίας «Σάμπη και Καίτης Καμχή» 

 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021. 
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και 
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με e-
mail στο pr@kis.gr 
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