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Το Γιομ Αζικαρόν και το Γιομ Αατσμαούτ είναι δύο από τις συμβολικότερες ημέρες
της σύγχρονης Εβραϊκής ιστορίας. Σήμερα, ημέρα πένθους (Γιομ Αζικαρόν), ο λαός
του Ισραήλ θρηνεί τους πεσόντες ήρωες των πολέμων για την ανεξαρτησία και την
ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ, καθώς και τα θύματα τρομοκρατίας. Θρηνεί
αυτούς που πλήρωσαν με την υπέρτατη αξία της ζωής τους για να υπερασπιστούν
το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και το δικαίωμα ύπαρξης και αυτοδιάθεσης του
Εβραϊκού λαού στη γη του Ισραήλ.
Αύριο, η χαρά θα διαδεχθεί τον πόνο στη γιορτή για την ανεξαρτησία του Κράτους
του Ισραήλ (Γιομ Αατσμαούτ). Στην ιστορία των 74 χρόνων του, το Ισραήλ έχει
πραγματοποιήσει θαύματα προόδου σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της
υγείας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της Τέχνης και των Γραμμάτων, της
κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρόνοιας. Εκεί όπου συναντώνται πολιτισμοί και
θρησκείες, άνθρωποι που προέρχονται από τους 4 ορίζοντες του σύμπαντος –από
την Ευρώπη και την Αφρική, από την Αμερική και την Ασία– εκεί όπου
εγκαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίων για να κτίσουν
μαζί την εστία του Εβραϊκού λαού.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός είχε τον δικό του αξιοσημείωτο ρόλο στην ανοικοδόμηση
του Ισραήλ, από τους πρώτους σκαπανείς (χαλουτσίμ) μέχρι τη σημερινή
δραστήρια ελληνοεβραϊκής καταγωγής κοινότητα στο Ισραήλ που διατηρεί
άρρηκτους δεσμούς με την Ελλάδα διατηρώντας ήθη και έθιμα, μουσικές και
γεύσεις, ιστορία και τέχνη, γλώσσα και λαογραφία των Ελλήνων Εβραίων.
Το ΚΙΣΕ και οι Έλληνες Εβραίοι ευχόμαστε στον λαό και στο Κράτος του
Ισραήλ ειρήνη, ευημερία και ευόδωση των προσπαθειών του για νέα επιτεύγματα
στο δρόμο της προόδου.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΛΑΝΤ
Σε συνέχεια της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στην πόλη
Ελάντ, στο κεντρικό Ισραήλ, στις 5.5.2022, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος απέστειλε στις 6.5.2022 προς τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα
κ. Γιόσι Αμράνι το παρακάτω συλλυπητήριο μήνυμα:
«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από την είδηση της πρόσφατης
δολοφονικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή τριών Ισραηλινών αμάχων πολιτών,
ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ.

Με βαθιά οδύνη ο Ελληνικός Εβραϊσμός συμμετέχει στο πένθος για τους
αδικοχαμένους νεκρούς και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς τις
οικογένειες των θυμάτων.
Για μια ακόμη φορά, εκφράζουμε την υποστήριξή μας στον αγώνα του Κράτους του
Ισραήλ ενάντια στην τρομοκρατία που απειλεί την ευημερία των πολιτών του και
ενώνουμε τη φωνή μας με τις εκκλήσεις για την καταπολέμηση του μίσους και του
φανατισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι εκατόμβες των θυμάτων της τρομοκρατίας
υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ – Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ
Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ»
Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στο Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης" του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων & το πρόγραμμα
«Πρωτοβουλία» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων οργάνωσαν
εσπερίδα με θέμα «Η σχέση ανδρών και γυναικών τον 21 ο αιώνα – η ποιμαντική
ευθύνη και η οπτική των θρησκειών».
Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, ο Ραββίνος
Ισαάκ Μιζάν, ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο ΕΚΠΑ Χρήστος Καρακόλης,
η ψυχολόγος Μαριλίν Πιζάντε, η εκπαιδευτικός Μαρία Σιδηροπούλου και ο φοιτητής
Ψυχολογίας Μωυσής Ταραμπουλούς συζήτησαν για τη σχέση ανδρών και
γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες και για την πρόληψη της κρίσης, από την
οπτική των Θρησκειών. Τη συζήτηση συντόνισε η Βάσω Κόλλια, πρώην Γενική
Γραμματέας Νέας Γενιάς και Ισότητας των Φύλων.
Μια ενδιαφέρουσα βραδιά όπου αναδείχθηκαν τόσο οι θεολογικές προσεγγίσεις
όσο και οι επιστημονικές αναλύσεις για την εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και
την αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πανοσιολογιώτατος κ. Βαρνάβας εκ μέρους του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο κ. Γιώργος
Δημόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αττικής, η κα Άννα
Ροκοφύλλου, Αντιδήμαρχος Αθηναίων για την Ισότητα των Φύλων και την
καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, ο κ. Γιώργος Καλατζής, Γ.Γ.
Θρησκευμάτων, η κα Νίκη Αραμπατζή, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού,
Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Γιώργος Βλάχος
Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, και ο Πρωτοπρεσβύτερος
Αντώνιος
Καλλιγέρης
Διευθυντής της
Διεύθυνσης
Ποιμαντικής και
Οικογένειας της
Ιεράς
Αρχιεπισκοπής
Αθηνών
και
συντονιστής του
προγράμματος
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«Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ, ενώ
παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Αλβέρτος
Ταραμπουλούς και ο τ. πρόεδρος του ΚΙΣΕ Βενιαμίν Αλμπάλας.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του ΒΙΚΤΩΡ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΙΣΕ:
"Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, θα ήθελα να
συγχαρώ την Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων & το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία» του
Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον Γενικό
Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή και τη διευθύντρια του γραφείου του
Βασιλική Κεραμίδα για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση αυτής της εσπερίδας
που φωτίζει κοινά σημεία, εκεί όπου συναντώνται ο Εβραϊσμός και ο Χριστιανισμός
για να συμβάλλουν στο κτίσιμο της ευημερίας μιας οικογένειας, μιας κοινωνίας,
όπου η διαφορετικότητα δεν είναι αφορμή βίαιων συγκρούσεων αλλά κίνητρο
αρμονικής συμβίωσης.
Απόψε συναντώνται η θεολογική προσέγγιση με την επιστημονική ανάλυση,
διερευνώντας τις σχέσεις ανδρών και γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες, την
πρόληψη της κρίσης που ξεκινά από την οικογένεια και ραγδαία επεκτείνεται στη
κοινωνία, από την οπτική των Θρησκειών, σε συνδυασμό με την επιστήμη.
Η αλήθεια είναι ότι προτού προσέλθω στην εσπερίδα αυτή, ως γνήσιος
κοσμοπολίτης, ουδέποτε είχα σκεφτεί να διαβάσω αν προβλέπει και τι προβλέπει
η Εβραϊκή θρησκεία, στο θέμα που συζητείται απόψε. Ανέτρεξα λοιπόν στις
διαλέξεις του αείμνηστου Ραβίνου Johnathan Sacks, Αρχιραβίνου της Μ. Βρετανίας
και ενός από τους εγκυρότερους σύγχρονους ερμηνευτές του Εβραϊκού νόμου και
των Γραφών, για να διαβάσω τη δική του προσέγγιση:
«Για να έχει προσωπικό νόημα η ζωή, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
σημασία για εμάς και για τους οποίους έχουμε σημασία, άνευ όρων και χωρίς
υποκατάσταση. Ρωτήστε κάποιον ποια είναι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας του και
είναι μάλλον απίθανο να αναφέρει το τελευταίο του αυτοκίνητο, τις τελευταίες του
διακοπές, το νέο του τζιν. Είναι, ή ήταν, πιο πιθανό να πουν: ο σύντροφός μου, τα
παιδιά μου, η φήμη μου, οι φίλοι μου. Χάνοντας αυτούς, χάνουμε την ίδια την έννοια
της ευτυχίας, της καλής ζωής, της αφοσίωσης σε κάτι ευρύτερο από εμάς. …
«Το παράδειγμα της συγχώρεσης είναι η αγάπη μεταξύ γονέα και παιδιού. Ένας
γονιός ξέρει ότι ένα παιδί θα κάνει λάθη. Η αληθινή γονεϊκότητα είναι η προθυμία,
σε ένα ορισμένο στάδιο, να ενθαρρυνθεί ένα παιδί να κάνει λάθη, γιατί χωρίς λάθη
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κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνει ώριμο και υπεύθυνο. Η συγχώρεση είναι αυτή η
ενθάρρυνση, γιατί σημαίνει ότι το παιδί είναι ασφαλές γνωρίζοντας ότι κανένα
λάθος δεν είναι οριστικό, κανένα λάθος δεν σημαίνει το τέλος μιας σχέσης. Όχι
τυχαία η εβραϊκή λέξη rachamim, που σημαίνει έλεος ή ικανότητα συγχώρεσης.
Ένας δικαστής, που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση του νόμου, δεν μπορεί
να συγχωρήσει, αλλά ένας γονέας μπορεί. Η έννοια της συγχώρεσης εμφανίζεται
όταν ο Θεός θεωρείται και ως κριτής και ως γονέας. Όταν ο νόμος και η αγάπη, η
δικαιοσύνη και το έλεος, ενώνουν τα χέρια. Ο Θεός συγχωρεί, και με αυτόν τον
τρόπο, μας διδάσκει να συγχωρούμε».
Να ευχαριστήσω θερμά τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα και τον Ραββίνο Ισαάκ Μιζάν, που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα
αυτό προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση, τη θεολογική θεώρηση και
ερμηνεία των γραφών.
Να ευχαριστήσω επίσης τον κ. Χρήστο Καρακόλη, Καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής ΕΚΠΑ την ψυχολόγο κυρία Μαριλίν Πιζάντε, την εκπαιδευτικό Διδάκτορα
κυρία Μαρία Σιδηροπούλου και τον καλό μου φίλο, φοιτητή Ψυχολογίας Μωυσή
Ταραμπουλούς για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή και την κατάθεση των
επιστημονικών τους απόψεων.
Και φυσικά να ευχαριστήσω την πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και
Νέας Γενιάς και καλή μου φίλη Βάσω Κόλλια για την πολύπλευρη, πολυσήμαντη
και ενεργή συμβολή της στο κτίσιμο αυτής της γέφυρας συνεννόησης, κατανόησης
και αλληλοσεβασμού μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών στην Ελλάδα".

ΚΑΤΑΔΙΚΗ «ΠΑΤΕΡΑ» ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΒΡΑΙΩΝ
Στις 13.5.2022, το ΣΤ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε
ερήμην του, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του ΕΠΣΕ, τον φερόμενο ως
«πατέρα» Κλεομένη, για ανάρτηση βίντεο στο RuTube από τις 30.10.2018,
με τίτλο «Θα έρθει εποχή που θα σφάξουμε τους Εβραίους», το οποίο
περιέχει ξεκάθαρες απειλές και προτροπή σε βία κατά των Εβραίων. Το
δικαστήριο επέβαλε στον π. Κλεομένη ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή
αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΕΠΣΕ στην ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα
Racist Crimes Watch στις 13.5.2022: «Σήμερα, στο ΣΤ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών (Εισαγγελέας: Μαρία Δραγάνη – Πρόεδρος: Δημήτριος Ζαχαρόπουλος),
καταδικάστηκε ερήμην για δημόσια υποκίνηση βίας κατά Εβραίων και Μαρτύρων του
Ιεχωβά ο φερόμενος ως “πατέρας” Κλεομένης Κεφαλάς και του επιβλήθηκε ποινή
φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Άτυπος εκπρόσωπος του κατηγορούμενου δήλωσε πως έμαθε για τη δίκη από το
Facebook και ζήτησε αναβολή της δίκης καθώς ο κατηγορούμενος, αν και
καθαιρεθείς, μονάζει σε μοναστήρι του Ταϋγέτου και δεν είχε ενημερωθεί για τη
δίκη. Η κλήτευσή του όμως είχε γίνει τόσο στη διεύθυνση που είχε δηλώσει κατά
την παροχή εξηγήσεων όσο και στην πληρεξούσια δικηγόρο του, οπότε το αίτημα
απορρίφθηκε.
Η δίκη έγινε μετά από τη 31/12/2018: Μηνυτήρια αναφορά κατά “πατέρα Κλεομένη” και
άλλων για ακραίο αντισημιτικό (και πολλαπλά ρατσιστικό) βίντεο με προτροπή σε μαζική
βία που είχε υποβάλει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι το οποίο
σήμερα παραστάθηκε για την υποστήριξη της κατηγορίας με την υπεύθυνη για τα θέματα
αντισημιτισμού στο ΕΠΣΕ Andrea Gilbert, και το δικηγόρο Άγη Τάτση, που προσέφερε
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δωρεάν νομική βοήθεια, ενώ κατέθεσε ως μοναδικός μάρτυρας (κατηγορίας) ο
Εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ Παναγιώτης Δημητράς, ο οποίος αναφέρθηκε στα βασικά
αποσπάσματα της συνέντευξης του κατηγορούμενου, που άλλωστε περιλαμβάνονται
στο κατηγορητήριο.
* Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα Racist Crimes Watch,
13.5.2022: Καταδίκη “πατέρα” Κλεομένη για δημόσια υποκίνηση βίας κατά
Εβραίων και Μαρτύρων του Ιεχωβά μετά από μήνυση ΕΠΣΕ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η
ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στις 19.5.2022 έγινε στο Ιωνικό Κέντρο, στην Πλάκα, η παρουσίαση της γερμανόφωνης
έκδοσης του βιβλίου του Μαΐρ Μάιση «Η εβραϊκή κοινότητα της Χαλκίδας»,
παρουσία της πρέσβεως της Αυστρίας στην Αθήνα κας Ποπέλερ, η οποία έκανε
χαιρετισμό.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η πρόεδρος του Συλλόγου Αυστριακών στην
Ελλάδα κα Ελφρίντε Δαμαλά, καθώς και η κα Μάριον Χόφμαν, η οποία σε συνεργασία με
την κα Δαμαλά έκαναν την μετάφραση του βιβλίου στα γερμανικά. Το έργο υλοποιήθηκε
με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος «Zukunftsfonds», της Δημοκρατίας της
Αυστρίας και της κας Αριάνε Κοντέλλη.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του γενικού γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ελιέζερ,
ο οποίος συνεχάρη όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και αναφέρθηκε
στην σημασία του τονίζοντας ότι «είναι ένα εύληπτο, περιεκτικό βιβλίο που συνοψίζει
την παράδοση, τη ζωή, την ιστορία των Εβραίων της Χαλκίδας, καθώς και στοιχεία για
τη Συναγωγή, το νεκροταφείο, τα Μνημεία και το Μουσείο. Ένα βιβλίο που προάγει τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της ρωμανιώτικης κοινότητας της Χαλκίδας, η ιστορία της οποίας
έχει τις ρίζες της στον 3ο π.Χ. αιώνα».
Στη συνέχεια ο συγγραφέας του βιβλίου Μαΐρ Μάισης στην ομιλία του αναφέρθηκε
στη συνεχή και δημιουργική παρουσία των εβραίων στην Χαλκίδα, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των τάφων στο εβραϊκό νεκροταφείο Χαλκίδας, που είναι ένα από
τα αρχαιότερα της Ευρώπης, που διασώζεται ακέραιο από π.Χ., στην περίοδο του
Πολέμου και ολοκλήρωσε την ομιλία του με την ευχή: «Να δω κάποτε τους ανθρώπους
να σέβονται τα πιστεύω των άλλων, χωρίς πάθος, χωρίς μίσος και να χαθούν από το
λεξιλόγιό μας για πάντα οι λέξεις φανατισμός, αντισημιτισμός, μισαλλοδοξία. Η ελπίδα
πάντα θα υπάρχει».
Στη συνέχεια η ιστορικός κα Μαρία Ευθυμίου μίλησε για την ετυμολογία των λέξεων
των περιοχών της Εύβοιας και της Βοιωτίας, αναφέροντας ότι το πρόθεμα «Ευ» της
Εύβοιας χαρακτηρίζει έναν τόπο εύφορο με πλούσιο φυσικό κάλος. Επεσήμανε επίσης
ότι η Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας διατήρησε τη Ρωμανιώτικη παράδοσή της ανά
τους αιώνες διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμά της, τα οποία δεν αλλοιώθηκαν από την
παρουσία πλήθους σεφαραδιτών εβραίων, όπως έγινε σε άλλες ρωμανιώτικες κοινότητες
και αυτό δείχνει πόσο ισχυροί δεσμοί υπήρχαν μεταξύ των μελών της, αλλά και με την
τοπική κοινωνία. Συμπερασματικά ανέφερε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα αποτελεί
ιστορικό υπόδειγμα εβραϊκής παρουσίας σε όλη την Ευρώπη.
Ο δικηγόρος και ιστορικός Θρασύβουλος Παπαστρατής μίλησε για την ιστορία
των Εβραίων της Χαλκίδας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η περίοδος του
μεσοπολέμου υπήρξε η χρυσή εποχή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας», καθώς και
για τον συγγραφέα του βιβλίου τονίζοντας ότι «Τα βιβλία του Μάριου Μάιση εξετάζουν
όλο το χρονικό φάσμα της εβραϊκής παρουσίας στη Χαλκίδα και όλο το εύρος των
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δραστηριοτήτων της. Την ιστορία της Κοινότητας, τη Συναγωγή, τα μνήματα, με
επίκεντρο τους αρχαίους ρωμανιωτικούς τάφους με το ιδιαίτερο σχήμα και την κρύπτη
τους. Στην τρισχιλιόχρονη ιστορία των Εβραίων της Χαλκίδας, συγκαταλέγεται η
παρουσία πολλών σπουδαίων ραββίνων και μελετητών των ιερών κειμένων, γεγονός που
αποδεικνύει την ξεχωριστή σημασία της Κοινότητας και παρουσιάζεται αναλυτικά από τα
βιβλία του Μάιση».
Στη συνέχεια ο Λέων Γαβριηλίδης ευχαρίστησε τους «διοργανωτές για την εξαιρετική
και σημαντική πρωτοβουλία τους να θέσουν στην διάθεση του γερμανόφωνου κοινού
το βιβλίο αυτό» και επεσήμανε ότι «τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν παραδειγματικά στην
επικοινωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μέσω της μετάδοσης γνώσεων, που τελικά
συντελεί στην ανάπτυξη καλών φιλικών σχέσεων και αντιτίθενται στις μισαλλόδοξες και
ρατσιστικές συμπεριφορές».

Ο CHRISTOPHER C. KING ΞΕΔΙΠΛΩΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη μουσική διάλεξη του
πολυβραβευμένου Αμερικανού εθνομουσικολόγου Christopher C. King με τίτλο
“Στο Περιθώριο της Ιστορίας: H Μουσική των Ελληνοεβραίων Γυναικών στις αρχές
του 20ου αιώνα” η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24.5.2022 στο Αμφιθέατρο
Cotsen Hall, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Πρωταγωνίστριες της βραδιάς ήταν η Ρωμανιώτισσα Εβραία τραγουδίστρια από τα
Ιωάννινα, Αμαλία Βάκα (Μάτσα) και οι σεφαραδίτισσες Εβραίες τραγουδίστριες
από τη Θεσσαλονίκη Ρόζα Εσκενάζυ και Στέλλα Χασκίλ.
Την παρουσίαση άνοιξε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα η Διευθύντρια της
Γενναδείου Βιβλιοθήκης κ. Μαρία Γεωργοπούλου. Η συζήτηση του κ. King μαζί με
τη δημοσιογράφο και συντονίστρια της βραδιάς κ. Μαριάννα Σκυλακάκη, η
ενδιάμεσες μουσικές παύσεις από τα ηχογραφημένα τραγούδια σε αυθεντικούς
δίσκους 78 στροφών που ήχησαν στον χώρο του αμφιθεάτρου και η ζωντανή
μουσική των Ελένη Βράττη (oύτι), Δημοσθένη Καραχριστοδούλου (πολίτικη λύρα)
και Ευαγγελία Φλιτούρη (φωνή), μετέφερε τους θεατές στο ταξίδι της
πολυσήμαντης και ταυτόχρονα περιθωριοποιημένης ιστορίας της μουσικής των
Εβραίων γυναικών στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα.
Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Φίλιππος
Φόρτωμας, η κ. Shanna Surendra, Cultural Attache της Πρεσβείας των Η.Π.Α., ο
Γενικός Ταμίας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δανιήλ
Μπεναρδούτ και ο Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και παραγωγός κ. Μίνως
Μάτσας.
Η σειρά των τριών μουσικών διαλέξεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα
Ιωάννινα, πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην
Ελλάδα, του Γενικού Προξενείου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και την Αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών.
Στρατηγικοί εταίροι των τριών διαλέξεων είναι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, η Ισραηλιτική
Κοινότητα Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΠΗΓΗ: Bespoke Communications, 25.5.2022
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»
Στη στήλη «Το ποίημα της τελευταίας σελίδας», της εφημερίδας «Τα Νέα»
Σαββατοκύριακο, που επιμελείται ο Δημήτρης Δουλγερίδης, δημοσιεύεται κάθε
εβδομάδα ένα ποίημα που επιλέγει ένα δημόσιο πρόσωπο από τον χώρο της
ποίησης.
Ο υπεύθυνος της στήλης ζήτησε από τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ
Ελιέζερ να επιλέξει ένα ποίημα που για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία.
Ο κ. Ελιέζερ, επέλεξε το ποίημα «Κάθε άνθρωπος έχει το όνομά
του» της Zelda Mishkovsky, το οποίο δημοσιεύτηκε στο τεύχος της εφημερίδας
του Σαββατοκύριακου στις 21 - 22 Μαΐου 2022. Η επιλογή του ποιήματος ήταν
ιδιαιτέρα συμβολική καθώς η ποιήτρια Zelda γεννήθηκε στην Ουκρανία το 1914 και
το 1926 μετανάστευσε στην Παλαιστίνη. Το ποίημά της «Κάθε άνθρωπος...»
μνημονεύεται κάθε φορά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ. Η
πρώτη συλλογή της «Penai» κυκλοφόρησε το 1967. Ακολούθησαν έξι βιβλία με
ποιήματα εμπνευσμένα από τον μυστικισμό, που έγιναν μπεστ σέλερ.
Η ελληνική απόδοση του ποιήματος συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Εβραϊκή
ποίηση», με επιμέλεια του Κωστή Μοσκώφ, των εκδόσεων Καστανιώτη, το οποίο
κυκλοφόρησε το 1997.
ZELDA (Miškovsky) 1914 – 1984
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του όνομα
Δοσμένο από το Θεό.
Και, ακόμα, δοσμένο από τον πατέρα και τη μητέρα του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα
Δοσμένο σε αυτόν από το ανάστημα του
Και δοσμένο από τον τρόπο που χαμογελάει
Και δοσμένο, ακόμα, από τα ρούχα του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα
Δοσμένο σε αυτόν από τα βουνά
Και δοσμένο σε αυτόν από τους τοίχους που ορθώνει γύρω του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα
Δοσμένο σε αυτόν από τους πλανήτες
Και δοσμένο σε αυτόν από τους γείτονες.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα
Δοσμένο σε αυτόν από τις αμαρτίες του
Και δοσμένο από τους πόθους του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει το όνομα του
Δοσμένο σε αυτόν από τους εχθρούς
Και δοσμένο σε αυτόν από την αγάπη.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα
Δοσμένο σε αυτόν από την ημέρα της γιορτής του
Και δοσμένο σε αυτόν από την εργασία του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει το όνομα του
Δοσμένο σε αυτόν από τις εποχές του χρόνου
Και δοσμένο σε αυτόν από τις εποχές του χρόνου
Και δοσμένο σε αυτόν από τη δική του άβυσσο.
Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα.
Δοσμένο σε αυτόν από τη θάλασσα.
Και δοσμένο σε αυτόν από το θάνατό του.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ TOY ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ TOY ΚΙΣΕ ΜΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ
Στις 20.5.2022, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Ταμίας του ΚΙΣΕ κ. Μάνος
Αλχανάτης και Δανιήλ Μπεναρδούτ, μαζί με την διευθύντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ
Μπαττίνου συναντήθηκαν με την Αμερικανίδα αξιωματούχο κα Joanna Wulfsberg,
ειδική σε θέματα θρησκευτικών ελευθεριών, την οποία συνόδευε η κα Χριστίνα
Ρουγγέρη από το Πολιτικό Γραφείο της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Κατά τη συνάντηση οι κ. Αλχανάτης και Μπεναρδούτ μίλησαν για τις διάφορες
εκφάνσεις του αντισημιτισμού στην Ελλάδα και για το πώς αυτές επηρεάζουν την
εβραϊκή κοινότητα, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Η κα Μπαττίνου συζήτησε με την κα Wulfsberg για τα προγράμματα δημόσιας
διπλωματίας και εκπαίδευσης του ΕΜΕ, που φέρνουν τη νέα γενιά -κυρίως- σε
επαφή με την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού, όπως και με την ιστορία και μνήμη
του Ολοκαυτώματος, με στόχο την εξάλειψη των προκαταλήψεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΦΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
Tο ΚΙΣΕ, στο πλαίσιο των δράσεών του για την 200ή επέτειο από την
Ελληνική Επανάσταση, επιχορήγησε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΟΦΙ
(Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών), με θέμα τους Εβραίους στην Ελληνική Επανάσταση, καθώς και την
έκδοση σχετικού τόμου. Θεωρώντας ότι το έργο αυτό ρίχνει φως σε μία
ελάχιστα γνωστή -και εν πολλοίς παρεννοημένη- πτυχή της ιστορίας, το
ΚΙΣΕ συγχαίρει τους συντελεστές του προγράμματος για την πολύτιμη
επιστημονική προσφορά τους.
Ακολούθως δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του ΕΠΟΦΙ για την ολοκλήρωση
της ερευνητικής εργασίας.
"Μέλη του «Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας: Από την πράξη στη θεωρία» (ΕΠοΦι),
του Τμήματος Φιλοσοφίας, ολοκλήρωσαν έρευνα υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας
Πολιτικής Φιλοσοφίας και Διευθύντριας του Εργαστηρίου, Βάνας ΝικολαΐδουΚυριανίδου, σχετικά με το «εβραϊκό ζήτημα» πριν, κατά και αμέσως μετά την Ελληνική
Επανάσταση. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού (Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021.

Στόχος ήταν το να καλυφθεί ένα βιβλιογραφικό κενό σχετικά με το ζήτημα των
Εβραίων κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της Επανάστασης
του 1821. Τα πορίσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευθούν από τις Εκδόσεις
Καπόν, εντός του 2022, υπό τον τίτλο: Οι Εβραίοι στον κόσμο του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού, του αντι-Διαφωτισμού και της Επανάστασης: κεντρικές και έκκεντρες
αφηγήσεις, με επιστημονική επιμέλεια της Βάνας Νικολαΐδου-Κυριανίδου και του
Κωνσταντίνου Ηροδότου, μεταδιδακτορικού ερευνητή και εντεταλμένου
διδάσκοντος στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο τόμος περιλαμβάνει τέσσερα δοκίμια νέων ερευνητών: Κατερίνα
Καρούνια, «Ψέματα και αλήθειες σε δύσκολους καιρούς: Tα Ἰσραηλιτικὰ
Χρονικὰ της Κέρκυρας», Φώτης Στάμος : «Περί Ελλήνων και Εβραίων:
Πλαισιώσεις και αναπλαισιώσεις πριν από την Επανάσταση του
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1821», Σάκης Δημητριάδης, «Ασάφειες, αμηχανίες και σιωπές: Η
Επανάσταση του 1821 και οι Εβραίοι». Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου
συμμετέχει με το δοκίμιο: «Πέρα από το «ἀδιάλυτον διάφραγμα»: H συμβολή
των Εβραίων του γερμανόφωνου και του γαλλόφωνου χώρου στην
Επανάσταση του 1821».
Ο τόμος συνοδεύεται από εκτενές Παράρτημα, όπου δημοσιεύεται μια σειρά
κειμένων και αρχειακών τεκμηρίων, πολλά από τα οποία παρέμεναν άγνωστα μέχρι
σήμερα. Μεταφράσεις από τα γερμανικά πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του
Προγράμματος, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών και από την Κατερίνα Καρούνια, ενώ κείμενο από τα
ιταλικά μετέφρασε η Μαρία-Ελισάβετ Πίγκου, απόφοιτη του μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών «Ιστορία της φιλοσοφίας» του Τμήματος Φιλοσοφίας του
ίδιου Πανεπιστημίου.
Το παρακάτω απόσπασμα αποτελεί προδημοσίευση από την Εισαγωγή της
καθηγήτριας Βάνας Νικολαΐδου-Κυριανίδου:

«Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτή τη θεματική οφείλεται στη διαπίστωση ότι
αναφορικά με αυτή τη σχέση το μόνο συμβάν που επισημαίνεται είναι, κυρίως, οι
σφαγές του εβραϊκού πληθυσμού στην Τριπολιτσά κατά την Επανάσταση.
Από την πλευρά μας, αντίθετα, θεωρήσαμε σημαντικό να προσεγγίσουμε το
εβραϊκό ζήτημα, υπό το φως της αντιπαλότητας των πολέμιων της νεωτερικότητας
και των υπερασπιστών του Διαφωτισμού, η στάση επίσης των οποίων
αποκαλύπτεται ότι δεν είναι μονοσήμαντη. Η ανάδειξη των αντιθέσεων, των
αντιπαραθέσεων και των αντιφάσεων που δομούν αυτήν την αντιπαλότητα, καθώς
και η προβολή των διαφοροποιήσεων, φώτισε συνάμα και τα στοιχεία που
συναρθρώνουν την ελληνική δημόσια σφαίρα. Υπό την προοπτική αυτή, η εν λόγω
θεματική υπερβαίνει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου περιορίζεται,
αποκαλύπτοντας την απρόσμενη επικαιρότητά της. Παράλληλα, εμμένοντας στο
πεδίο των ιδεών του Διαφωτισμού, δεν επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στη στάση
των χριστιανών Ελλήνων απέναντι στους Εβραίους, αλλά, μέσα από ενδελεχείς
έρευνες, φωτίσαμε και τη στάση την οποία οι Εβραίοι της Ευρώπης τήρησαν
απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρούσες μελέτες εστιάζουν στον ελληνικό αντι-εβραϊσμό,
στο μέτρο που αυτός φωτίζει τον τρόπο συγκρότησης της ελληνικής εθνικής
ταυτότητας, αλλά και στο βαθμό που καθρεπτίζει τις χαμένες ευκαιρίες στην
προσπάθεια εξευρωπαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας»".
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΕΚΠΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ
Στις 1 & 2.6.2022 έγινε στις Βρυξέλλες η Δεύτερη Συνάντηση εργασίας για την
εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού και την ενίσχυση της εβραϊκής ζωής.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου
(EJC), και συγκεκριμένα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
κα Raya Kalenova και η Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ariella Woitchik,
καθώς και εκπρόσωποι των χωρών μελών της Ε.Ε. και των Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στη σύσκεψη έλαβε μέρος ο Γεν. Γραμματέας
του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος τόνισε ότι ταυτόχρονα με τη μάχη κατά

9

του αντισημιτισμού, στην Ευρώπη οι Εβραίοι θα πρέπει να ασκούν ελεύθερα τα
θρησκευτικά τους δικαιώματα προκειμένου και να νοιώθουν, αλλά και να είναι
ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι
Υπουργείων των μελών κρατών, διεθνών οργανώσεων, μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ανώτερα στελέχη ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Τις εργασίες της Συνάντησης άνοιξε η Συντονίστρια της Ε.Ε. για την καταπολέμηση
του αντισημιτισμού κα Katharina von Schnurbein, η οποία αναφέρθηκε στα
προγράμματα και τις δράσεις της Ε.Ε. για τον αντισημιτισμό και ο Αντιπρόεδρος
της Ε.Ε. κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τόνισε
για μία ακόμη φορά την ευρωπαϊκή δέσμευση για την εξάλειψη του αντισημιτισμού.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Συνάντηση Εργασίας ήταν και η
ανάγκη εξασφάλισης της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών κατά του αντισημιτισμού
προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και ολοκληρωμένη εφαρμογή της στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, συζητήθηκε και η
εξάπλωση της αντισημιτικής ρητορικής και η παραπληροφόρηση στο πλαίσιο της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τις ανάγκες της ασφάλειας των
Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων και τόνισαν τη σπουδαιότητα να δημιουργηθεί
μια κοινή μεθοδολογία καταγραφής αντισημιτικών γεγονότων.
Ο Ophir Revach, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Κρίσης και Ασφάλειας του
EJC (SAAC), συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών για τις ανάγκες της ασφάλειας
των Εβραϊκών Κοινοτήτων ανά τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Μουσείο των
Βρυξελλών και παρακάθησαν σε δείπνο (φωτογραφία).
*Στοιχεία από ιστοσελίδα EJC, 2.6.2022

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ
ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΟΣΙ ΑΜΡΑΝΙ
Σε συγκινητικό και εγκάρδιο κλίμα, στο πλαίσιο ενός κοκτέϊλ, το ΚΙΣΕ αποχαιρέτησε
τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι, ο οποίος ολοκληρώνοντας
την 3ετή διπλωματική θητεία του στη χώρα μας θα αναχωρήσει για το Ισραήλ.
Η εκδήλωση έγινε στις 7.6.2022, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία των
μελών του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, του προέδρου του ΕΜΕ, του ΟΠΑΙΕ και του ΕλληνοΙσραηλινού Επιμελητηρίου, προέδρων και εκπροσώπων των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων Ελλάδος και των εβραϊκών οργανισμών και του Ραββίνου Αθηνών
Γκαμπριέλ Νεγρίν.
Αποχαιρετώντας τον Ισραηλινό πρέσβη, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ
Σαλτιέλ αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της
θητείας του στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο πρέσβης κατόρθωσε με
σοβαρότητα και οξυδέρκεια, να δημιουργήσει πλέγμα καλών και στέρεων σχέσεων
με όσους συνεργάστηκε». Επεσήμανε επίσης ότι ήταν «ιδιαίτερα προσεκτικός στην
αντιμετώπιση των θεμάτων, μεθοδικός στην εξεύρεση λύσεων και κατόρθωσε όχι
μόνο να συνθέσει δεσμούς φιλίας, αλλά και να καινοτομήσει και να αναβαθμίσει το
πεδίο δράσης του».

10

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ επέδωσε στον πρέσβη Αμράνι αναμνηστικό
κάδρο που απεικονίζει την Ακρόπολη.
Στην αντιφώνησή του ο πρέσβης του Ισραήλ, ιδιαίτερα συγκινημένος,
αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που αναπτύχθηκαν με την εβραϊκή
κοινότητα της Ελλάδας, καθώς και στις σχέσεις συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
Τόνισε πως η Ελλάδα θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και πως
θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο
κρατών και των δύο λαών, τόσο σε θέματα που αφορούν στον τουρισμό, αλλά και
στον τομέα της έρευνας και της οικονομικής συνεργασίας.
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε στον χαιρετισμό της και η Γεν. Γραμματέας της
Ι.Κ. Αθηνών κα Ντέλια Αλχανάτη για τη στενή, εποικοδομητική και
αποτελεσματική συνεργασία της Ι.Κ. Αθηνών με τον πρέσβη Αμράνι.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν στον πρέσβη κάθε επιτυχία στην
επαγγελματική του σταδιοδρομία, καθώς και ευτυχία στην προσωπική του ζωή.
Χαρακτηριστικό του εγκάρδιου κλίματος της εκδήλωσης ήταν το tweet που αναρτήθηκε
από την πρεσβεία του Ισραήλ το οποίο αναφέρει: «Ο πρέσβης Αμράνι ευχαρίστησε την
εβραϊκή κοινότητα για την φιλία της, την θερμή υποδοχή της και την συνεχιζόμενη
υποστήριξή της».

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΟΣΙ ΑΜΡΑΝΙ
Σχετικά με την λήξη της θητείας του Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι
Αμράνι και την αναχώρησή του από την χώρα δημοσιεύτηκε στις 19.6.2022
στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ το παρακάτω άρθρο του με τίτλο «Δεν είναι αντίο!»
«Η ελληνική μουσική ηχεί στα αυτιά μου, λέξεις από τόσα τραγούδια που έχουν
γίνει το playlist της θητείας μου στην Ελλάδα αντηχούν στην καρδιά μου, ένα
αίσθημα ότι ανήκω. Ανήκω στο πνεύμα της Ελλάδας, της ιστορίας, των ανθρώπων
και του πολιτισμού της.
Η ζωή ενός διπλωμάτη είναι σαν ταξίδι αποδημητικού πουλιού που πετά πάνω από
ηπείρους, χώρες, θάλασσες, προσγειώνεται, φωλιάζει και ξαναφεύγει. Στα 40
χρόνια της διπλωματικής μου καριέρας, ήταν βίωμά μου να ριζώνω σε ένα μέρος
την ώρα που έπρεπε να φύγω και να μετακομίσω αλλού. Δεν ήταν αυτή η εμπειρία
μου όταν έφτασα στην Ελλάδα, έναν προορισμό που επέλεξα, με την καρδιά και το
μυαλό. Το καλωσόρισμα, η ευγενική αγκαλιά ανθρώπων κάθε προέλευσης, η
αβίαστη μεσογειακή ανθρώπινη ζεστασιά με έκαναν εύκολα να νιώσω σαν στο σπίτι
μου. Όντας Πρέσβης της πατρίδας μου, ένιωθα σαν να ήμουν στο σπίτι μου, το
Ισραήλ. Ένα σπίτι που δεν μπορείς να αφήσεις, έτσι αισθάνομαι την Ελλάδα.
Μπορεί να είμαι κάπου αλλού, αλλά η Ελλάδα θα είναι μαζί μου. «Καθαρότη
απίστευτη άφηνε, σε μέγα βάθος μέσα της, το αληθινό τοπίο να φανεί» (Οδυσσέας
Ελύτης, Ο Αγράμματος και η Ωραία, από την ποιητική συλλογή Έξη και μία τύψεις
για τον ουρανό).
Τι παίρνω μαζί μου;

Πρώτα απ’ όλα, σεβασμό και θαυμασμό για τον λαό και το πνεύμα του. ‘Οχι
λιγότερο από αγάπη για τη χώρα, την ιστορία, τον πολιτισμό και το τοπίο της.
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Ένας διπλωμάτης, φιλοξενούμενος στη χώρα όπου υπηρετεί, μπορεί να προσφέρει
στον εαυτό του μεγάλη υπηρεσία μαθαίνοντας τη χώρα και τους ανθρώπους, χωρίς
να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει, «ἐπεὶ οὐ μέν τι κασιγνήτοιο χερείων
γίγνεται ὅς κεν ἑταῖρος ἐὼν πεπνυμένα εἰδῇ» (γιατί ένας φίλος με καρδιά γεμάτη
κατανόηση δεν αξίζει λιγότερο από έναν αδελφό, Ομήρου Οδύσσεια, Θ' 585-586).
Είδα την αγάπη του ελληνικού λαού για τη ζωή, την ολιστική προσέγγιση στα
σκαμπανεβάσματα της, την ελληνική ιστορία να στέκεται περήφανη σαν αιωνόβια
ελιά απέναντι σε όλες τις καταιγίδες, να αναζωογονείται, εκφράζοντας το πνεύμα
αυτό που με γοήτευσε.
Το προσωπικό μου γενέθλιο τοπίο, ο κόλπος της Χάιφας, είναι το Όρος Κάρμηλο
και η θάλασσα. Εξερεύνησα τη χώρα εδώ, για να συνειδητοποιήσω ότι δεν έχω δει
τίποτα ακόμα από την πλούσια και ποικιλόμορφη ομορφιά της, τα εντυπωσιακά
βουνά, λίκνο της ελληνικής μυθολογίας και πεδίο δράσης των θεών, τους όρμους
και την ακτογραμμή, θαυμάζοντας τη συγκλονιστική της φύση. Όσο το επέτρεψε ο
κορωνοϊός, ταξίδεψα στην ηπειρωτική χώρα και τα διάφορα νησιά, μέχρι την
τελευταία στιγμή, ανακαλύπτοντας κρυμμένες ομορφιές, απολαμβάνοντας την
ελληνική φιλοξενία και την υπέροχη κουζίνα. «Απ’ όλους τους λαούς, οι Έλληνες
ονειρεύτηκαν το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο», (Johann Wolfgang
von Goethe).
Παίρνω όλα αυτά μαζί μου, όσα μπορώ να αγκαλιάσω με μάτια, καρδιά και χέρια
ανοιχτά, γνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να είμαι μακριά τους για πολύ καιρό.
Αφήνω πίσω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας να σημειώνουν
σταθερή πρόοδο και, βασιζόμενες σε προηγούμενες επιτυχίες, να στοχεύουν στον
ουρανό. Δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, οι στρατηγικές, οικονομικές και
επιστημονικές δυνατότητες δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί στο έπακρο. Εξαρτάται από
εμάς, τις εκλεγμένες ηγεσίες και τα στελέχη, να κατανοήσουμε το αμοιβαίο όφελος
μιας σταθερά ισχυρής συνεργασίας. Είναι μια ασφαλής επένδυση στην εθνική ισχύ
μας που μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Αποχωρώ από τη θέση μου, έχοντας
εμπιστοσύνη στη στενή συνεργασία των χωρών μας και γνωρίζοντας ότι η
αγαπημένη μας περιοχή της Μεσογείου ωφελείται από τη συμμαχία μας που
βασίζεται στην αμοιβαία φιλία και σεβασμό μεταξύ των λαών μας.
Τέλος, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα λόγια ενός μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου
εβραϊκής καταγωγής: «Μόνη γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἀψευδῶς ἀνθρωπογονεῖ, φυτὸν
οὐράνιον καὶ βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμὸν ἀποτίκτουσα οἰκειούμενον
ἐπιστήμῃ» (Φίλων Αλεξανδρεύς, Περί Προνοίας, 2.66).
Ευχαριστώ Ελλάδα μου, σ’ αγαπώ, γιατί με έκανες να νιώσω σαν στο σπίτι μου.
ΠΗΓΗ: facebook ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ CD ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΒΡΑΙΩΝ»
Στις 8.6.2022, στα Γραφεία του ΚΙΣΕ στην Αθήνα, έγινε η παρουσίαση του
μουσικού
CD «Άγνωστοι
Μουσικοί
Θησαυροί
των
Ελλήνων
Εβραίων», παραγωγής του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΕΜΘ) και της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης. Το CD αποτελεί το αποτέλεσμα του ομότιτλου ερευνητικού
προγράμματος της Ι.Κ.Θ. αναζήτησης, καταγραφής και αξιοποίησης σπάνιων και
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λησμονημένων τραγουδιών της μουσικής παράδοσης των Εβραίων της Ελλάδας
από τον Μεσαίωνα μέχρι το Ολοκαύτωμα.
Το έργο παρουσίασαν ο Πρόεδρος ΙΚΘ και του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, η υπεύθυνη
του ερευνητικού προγράμματος και ερμηνεύτρια των τραγουδιών Μαριάντζελα
Χατζησταματίου, σοπράνο, ο Διευθυντής του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Χεκίμογλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός
Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ.
Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ τόνισε ότι «τόσο το όλο πρόγραμμα -όσο και
τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο CD- είναι σημαντικό για τη συνολική
ελληνική μουσική και γλωσσική παράδοση και όχι μόνον για τον Εβραϊσμό της
Ελλάδας. Ένας από τους πυλώνες του προγράμματος είναι ότι η ελληνική μουσική
κληρονομιά αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα και ότι ένα άγνωστο κομμάτι της είναι το
εβραϊκό. Και αυτό είναι τόσο ελληνικό όσο και τα υπόλοιπα».
Ο Διευθυντής του ΕΜΘ μίλησε για τη διάρθρωση του προγράμματος,
επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει τρία σκέλη. «Το πρώτο είναι ερευνητικό, το
δεύτερο μουσικό και το τρίτο εκθεσιακό. Αν και μόνον το μουσικό και το εκθεσιακό
σκέλος φαίνονται στο ευρύ κοινό, το πλέον κρίσιμο είναι το ερευνητικό. Όπως σε
κάθε ερευνητικό εγχείρημα, η έμφαση δεν αφορά μόνον την προσπάθεια, αλλά τα
ερωτήματα στα οποία η έρευνα καλείται να απαντήσει», ανέφερε ο κ. Χεκίμογλου,
υπογραμμίζοντας τα ενδιαφέροντα στοιχεία που η έρευνα έφερε στη δημοσιότητα.
Η υπεύθυνη του προγράμματος, σοπράνο Μ. Χατζησταματίου, παρουσίασε όλα τα
στάδια του εγχειρήματος, τονίζοντας την πολύπλευρη σημασία του: «Η
ενασχόλησή μου με την μουσική των Ελλήνων Εβραίων στάθηκε η αφορμή, αλλά
και το όχημα ώστε να αρχίσω να μελετάω την ιστορία, τα έθιμα και τις παραδόσεις.
Τα τραγούδια είναι η «αιματολογική ανάλυση» μιας κοινωνίας. Σου αποκαλύπτουν
γλωσσικές επιρροές, πληροφορίες για την σχέση με τον Θεό, τις σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων, τους καημούς, τους φόβους, αλλά είναι και πολύτιμη πηγή
λαογραφικών και ιστορικών πληροφοριών. Πίστεψα πως -όπως έμαθα τόσα πολλά
μέσα από τραγούδια- έτσι θα μπορέσει και το ευρύ κοινό να έρθει πιο κοντά στην
ουσία του ποιοι είναι τελικά οι Έλληνες Εβραίοι», τόνισε χαρακτηριστικά.
Λίγα λόγια για το μουσικό CD

Το cd Άγνωστοι Μουσικοί Θησαυροί των Ελλήνων Εβραίων είναι μια συμβολή
στη μουσική παράδοση του εβραϊκού πληθυσμού του σημερινού ελλαδικού χώρου.
Είναι παραγωγή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης μέσω του Εβραϊκού
Μουσείου Θεσσαλονίκης, από το οποίο και διατίθεται. Είναι επίσης διαθέσιμο
στο YouTube, Amazon Music, Spotify, i-tunes καθώς και στον ιστότοπο του ΕΜΘ,
στον σύνδεσμο: http://www.jmth.gr/article-29042023-unknown-musicaltreasures-of-the-jewish-tradition-of-greece
Ο δίσκος περιέχει ρωμανιώτικα τραγούδια (στην ελληνική γλώσσα ή δίγλωσσα, στην
ελληνική και την εβραϊκή) και σεφαραδίτικα τραγούδια (στην εβραιο-ισπανική). Μερικά
συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές και τελετές, άλλα ανήκουν στον κύκλο της ζωής
(γάμος, της γέννα, νανουρίσματα). Υπάρχουν επίσης τραγούδια με αναφορές στην
Θεσσαλονίκη, τραγούδια του Ολοκαυτώματος, προσευχές, ένα παραμύθι και ένα
τραγούδι του σιωνιστικού κινήματος. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην τήρηση της εβραιοισπανικής προφοράς. Η επιλογή των τραγουδιών έγινε μετά από πολύχρονη
βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, που αφορούσε στην προέλευση και τις παραλλαγές
του καθενός από τα τραγούδια, την πιθανή σύνδεση των τραγουδιών με την τοπική
παράδοση και ιστορία, καθώς και τις περιστάσεις που συνδέονταν με το κάθε τραγούδι.
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Τα περισσότερα από τα τραγούδια ή οι επιλεγμένες μελωδίες τους συναντώνται σπάνια
– ή και καθόλου – στη διεθνή εμπορική δισκογραφία.

Στον δίσκο περιλαμβάνεται φυλλάδιο με τους στίχους των τραγουδιών σε αγγλική
και όπου απαιτείται ελληνική μετάφραση.
Το συγκρότημα Pellegrinaggio al levante Ensemble αποτελείται από τους
Μαριάντζελα Χατζησταματίου (τραγούδι), Βασίλη Αγροκώστα (τραγούδι, πολίτικη
λύρα), Κωσταντίνο Κολέτσιο (τραγούδι, κιθάρα), Μιχάλη Μελέτη (νέυ), Χρήστο
Δασκαλόπουλο (βιολί), Παναγιώτη Σάκκουλα (λαούτο), Νικόλα Μυλωνά (κρουστά),
Νίκο Παναγιωτίδη (λάφτα, βιχουέλα, μπαρόκ κιθάρα, τζουράς, ακουστική κιθάρα
και διεύθυνση μουσικών συνόλων).
Η σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές της στο κλασικό τραγούδι στο College of Musical Arts του
Bowling Green State University (Ohio, U.S.A.). Έχει επίσης σπουδές στην ιταλική
γλώσσα και πολιτισμό στο ιταλικό Università per Stranieri di Perugia. Έχει
εμφανιστεί σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και παραστάσεις όπερας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ενώ έχει εργαστεί και ως καθηγήτρια φωνητικής στο Voice College of
Music του Mahidol University στην Ταϋλάνδη.
Ο κιθαρίστας Νίκος Παναγιωτίδης, υπεύθυνος για την ενοργάνωση και τη
δημιουργία μουσικών οδηγών, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην
παλαιά μουσική στη Μουσικής Ακαδημίας Guildhall του Λονδίνου. Έχει εμφανιστεί
σε πολυάριθμες συναυλίες και ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει
πραγματοποιήσει και δισκογραφικές παρουσίες. Εργάζεται ως καθηγητής κιθάρας,
λαούτου και Basso Continuo.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ 8ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Τους νικητές του 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους υποδέχθηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
Οι μαθητές του ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, από το Ηράκλειο της Κρήτης, διακρίθηκαν στον
8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους, με θέμα «Ολοκαύτωμα και
Έλληνες Εβραίοι», που διοργανώθηκε από το Εβραϊκό Μουσείο και τη Γενική
Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την
ταινία «Θάλασσα Μνήμη». Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, έπειτα από πρόσκληση
της Ευρωβουλευτού, να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για τρεις ημέρες και να
επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να ενημερωθούν βιωματικά για
τη δράση του. Το πρόγραμμα των μαθητών περιλάμβανε επίσκεψη στο «Σπίτι της
Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο Parlamentarium – το Κέντρο Επισκεπτών Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου – αλλά και ξενάγηση στους χώρους του Κοινοβουλίου.
Τέλος, η κα Ασημακοπούλου στη συζήτηση γνωριμίας που είχε με τους μαθητές,
παρουσία του κ. Θεόδωρου Γεωργιτσόπουλου, National Press Advisor, τους
συνεχάρη για τη διάκρισή τους στο διαγωνισμό, αλλά και απάντησε στις απορίες
τους για την λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Πηγή: ιστότοπος vimanews.gr, 24.6.2022.
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«Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤIΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ» του ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ

Politico, 20 Ιουνίου 2022

Καθώς η Σουηδία προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη συνάντηση της Διεθνούς
Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) [σ.σ. η σύνοδος ξεκίνησε στις
20 Ιουνίου 2022], αναρωτιέμαι καθημερινά για το πώς εξακολουθεί ακόμα να
ακμάζει ο αντισημιτισμός, οκτώ περίπου δεκαετίες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Σκέφτομαι συχνά το συνεχιζόμενο αυτό αίνιγμα ως μέρος της δουλειάς μου, αλλά
και σε προσωπικό επίπεδο, ως απόγονος επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
Αυτό που μπορεί να μην είναι άμεσα προφανές είναι ότι ο σύγχρονος
αντισημιτισμός θα πρέπει να ανησυχεί σοβαρά όχι μόνον τους Εβραίους, στους
οποίους έχει αντίκτυπο και αφορά άμεσα, αλλά και εκείνους που βρίσκονται εκτός
της εβραϊκής κοινότητας.
Παρά το γεγονός ότι ο αντισημιτισμός υποδηλώνει μίσος για τον εβραϊκό λαό, στην
πραγματικότητα απειλεί όλες τις κοινωνίες και αποτελεί ένδειξη ευρύτερων
προβλημάτων. Ως το «παλαιότερο μίσος» παγκοσμίως αποκαλύπτει τα
προβλήματα κάθε κοινωνίας, και παρόλο που οι Εβραίοι πολύ συχνά είναι η πρώτη
ομάδα που στοχοποιείται, δυστυχώς δεν είναι η τελευταία. Η ιστορία μάς έχει
διδάξει επανειλημμένα ότι τα περιστατικά μίσους που αρχικά στοχεύουν τους
Εβραίους, σύντομα επεκτείνονται και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.
Ο αντισημιτισμός υπάρχει ανεξαρτήτως του μεγέθους της εβραϊκής κοινότητας. Όπως
δήλωσε η γενική διευθύντρια της UNESCO Οντρέϊ Αζουλάϊ, «για να αναπτυχθεί [ο
αντισημιτισμός] δεν απαιτείται καν η παρουσία εβραϊκής κοινότητας». Αντίθετα, είπε,
«υπάρχει σε θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές μορφές, σε όλο το πολιτικό φάσμα».

Για παράδειγμα οι Εβραίοι βάλλονται επειδή είναι «καπιταλιστές» αλλά και
«κομμουνιστές», επειδή είναι πλούσιοι, αλλά και φτωχοί, επειδή είναι
κοσμοπολίτες, αλλά και εσωστρεφείς. Κατηγορούνται ότι κυβερνούν τον κόσμο,
κάποιες φορές μέσω ατόμων που επηρεάζουν, και υπογείως ελέγχουν τα ΜΜΕ, τις
κυβερνήσεις και τις οικονομίες.
Όμως, όσο ο αντισημιτισμός τοποθετεί «τους Εβραίους» στο επίκεντρο όλων των
κακών στον κόσμο, η αντισημιτική ρητορική δεν έχει να κάνει με τους Εβραίους.
Αμέσως μετά την απελευθέρωση του Παρισιού από τους Ναζί, ο Γάλλος φιλόσοφος
Jean-Paul Sartre έγραψε ότι ο αντισημίτης είναι «ένας άνθρωπος που φοβάται».
Φοβάται «όχι τους Εβραίους, είναι βέβαιο, αλλά τον εαυτό του, τη συνείδησή του,
την ελευθερία του, τα ένστικτά του, τις ευθύνες του, τη μοναξιά, την αλλαγή, την
κοινωνία και τον κόσμο -τα πάντα εκτός από τους Εβραίους», δήλωσε ο Σαρτρ.
Προσθέτοντας, «Αν δεν υπήρχε ο Εβραίος, ο αντισημίτης θα τον είχε εφεύρει».
Ο αντισημιτισμός συμβαδίζει με την αντιδημοκρατική πολιτική, ειδικά στην Ευρώπη
και στη Βόρεια Αμερική, καθώς και με συνωμοσιολογικούς μύθους, οι οποίοι
παρουσιάζουν υπεραπλουστευμένες ημιαλήθειες και διαβρώνουν τον βασικό ιστό
της κοινωνίας μας.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είδαμε μια αύξηση στα αντισημιτικά
περιστατικά και στη διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος. Για παράδειγμα, οι
Εβραίοι κατηγορήθηκαν ότι δημιούργησαν τον ιό ή ότι επωφελήθηκαν οικονομικά
απ΄ αυτόν, καθώς και πράξεις των αντιεμβολιαστών που έβαζαν το «κίτρινο
αστέρι» στο πέτο τους, ή ότι συγκρίνουν την εμπειρία του εγκλεισμού στη διάρκεια
της πανδημίας με αυτήν την Άννας Φρανκ.
Οι θεωρίες συνωμοσίας αναπτύσσονται σε τμήματα του εκλογικού σώματος που
στερούνται κριτικής σκέψης και έχουν ελλείψεις στην παιδεία. Δεν είναι σύμπτωση
ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν αντισημιτικές ιδέες ανήκουν σε αντι-εμβολιαστικά
κινήματα ή υποστηρίζουν αντιφιλελεύθερα και αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Από
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αυτή την άποψη, ο αντισημιτισμός δεν στοχεύει πρωτίστως τους Εβραίους, ειδικά
στην Ευρώπη όπου αντιπροσωπεύουν μια μικρή μειονότητα.
Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε μία απ’ ευθείας σύνδεση μεταξύ των θεωριών
συνωμοσίας και της παραπληροφόρησης, που συχνά διαδίδονται μέσω διαδικτύου,
αλλά και της βίας. Δυστυχώς, στις μέρες μας άνθρωποι πέφτουν θύματα επιθέσεων
με αντισημιτικά κινήτρων και ορισμένοι χάνουν ακόμα και τη ζωή τους, σε διάφορες
πόλεις του κόσμου από το Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη έως το Χάλε στη Γερμανία.
Όταν δεν ελέγχεται, ο αντισημιτισμός δημιουργεί προκαταλήψεις και διακρίσεις
κατά διαφόρων ομάδων εντός μίας κοινωνίας και απειλεί το κράτος δικαίου, αλλά
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενθαρρύνει επίσης τη
μισαλλοδοξία, από όπου και αν αυτή προέρχεται.
Οι πρέσβεις, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, οι ακαδημαϊκοί και άλλοι
παγκόσμιοι ηγέτες που θα βρεθούν στη Στοκχόλμη θα συζητήσουν σίγουρα για τις
τρέχουσες εκφάνσεις του αντισημιτισμού και για τους αποτελεσματικότερους
τρόπους αντιμετώπισής του σε συνέχεια των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν τον
Οκτώβριο του 2021, στο Διεθνές Φόρουμ του Μάλμε για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος και την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.
Είναι βέβαιο, ότι έκτοτε έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Για παράδειγμα, η πρώτη
Στρατηγική της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση
της εβραϊκής ζωής, καθώς και το Σχέδιο Δράσης κατά του αντισημιτισμού του
Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία, παρουσιάζουν
ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.
Τροφοδοτούμενος από τις θεωρίες συνωμοσίας και υποστηριζόμενος από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ο σημερινός αντισημιτισμός δεν δείχνει σημάδια
υποχώρησης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να εξαλείψουμε τον ρατσισμό και την
μισαλλοδοξία μια για πάντα, ενημερώνοντας τους πολίτες για τις σημαντικές αξίες
της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας.
Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η παρουσίαση του βιβλίου "Στα ίχνη των Εβραίων της Ελλάδας" (εκδ.
Ψυχογιός) του Αναστάσιου Καράμπαμπα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27
Ιουνίου 2022, στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου στην Αθήνα.
Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς, που περιγράφει ενδελεχώς την ιστορία των
Εβραίων στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
Ο συγγραφέας Αν. Καράμπαμπας είναι καθηγητής ιστορίας, γεωγραφίας, ηθικής
και πολιτικής αγωγής στο Λύκειο της Alliance des Pavillons στο Παρίσι, μέλος του
διεθνούς δικτύου της Παγκόσμιας Ισραηλιτικής Συμμαχίας (Alliance Israélite
Universelle – AIU). Διδάσκει, επίσης, ιστορία του εβραϊκού λαού και είναι
υπεύθυνος για το ταξίδι μνήμης στην Πολωνία.
Στην βιβλιοπαρουσίαση εκ μέρους του ΚΙΣΕ προσφώνηση απηύθυνε ο
Αντιπρόεδρος καθηγητής Μάνος Αλχανάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σπουδαιότητα του κοπιώδους έργου του Αν. Καράμπαμπα. Επίσης, εκτός από τον
συγγραφέα, για το βιβλίο μίλησαν ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος Μάκης Μάτσας, καθώς το ΕΜΕ έχει συμβάλλει με ιστορικό υλικό και τις
φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο βιβλίο, ο νομικός και συγγραφέας
Θρασύβουλος Παπαστρατής, που υπογράφει και τον πρόλογο του βιβλίου, και ο
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Γιώργος Πηλιχός, ερευνητής και συγγραφέας, ο οποίος συνεργάζεται με τον Αν.
Καράμπαμπα για την παραγωγή ντοκυμαντέρ με θέμα τους Εβραίους της Ελλάδος.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΙΣΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ - Συναντήσεις και δραστηριότητες με αφορμή
την απονομή του βραβείου Genesis στον Αλμπερτ Μπουρλά

Από 25.6.2022 ο Αντιπρόεδρος της Kυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος και ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ, Δαυίδ Σαλτιέλ, πραγματοποιούν επίσκεψη στο
Ισραήλ όπου είχαν σειρά επαφών υψηλού επιπέδου με στόχο τη σύσφιξη των
σχέσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ.
Στις 26.6.22 οι κ.κ. Πικραμένος και Σαλτιέλ παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε
ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ Isaac Herzog προς τιμήν του Προέδρου και
Διευθύνοντα Συμβούλου της Pfizer, Δρος Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος μετέβη στο
Ισραήλ προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Genesis, σε ειδική επίσημη τελετή
που έγινε στις 29.6.22. Στο δείπνο του Ισραηλινού Προέδρου παρέστησαν επίσης
εκπρόσωποι Ισραηλινών φαρμακοβιομηχανιών. Το δείπνο διεξήχθη σε πολύ
εγκάρδιο κλίμα με την ελληνική μουσική -αγαπημένο άκουσμα τόσο των
Ισραηλινών όσο και του τιμώμενου κ. Μπουρλά- να πρωταγωνιστεί στη βραδιά.
Στις 27.6.2022 ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ
επισκέφθηκαν το Γιαντ Βασέμ, όπου είχαν ιδιαίτερες συναντήσεις με το νέο
Πρόεδρο του ιδρύματος Dani Dayan. Επίσης, ο κ. Σαλτιέλ είχε συνάντηση εργασίας
με την κα Γαρυφαλλιά Μίχα, επικεφαλής του Γραφείου Βαλκανικών χωρών του
Τμήματος Διεθνών Σπουδών για το Ολοκαύτωμα του Γιαντ Βασέμ και στελέχη του
Τμήματος και συζήτησε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και για τις δυνατότητες
ανάπτυξής τους.
Ιδιαίτερη συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Θεόφιλο Γ'. Η σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου για την προώθηση των αξιών
της συναδέλφωσης, του αλληλοσεβασμού και της κατανόησης, οι σχέσεις με το
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Πατριαρχείο και με την Ελληνική Εκκλησία, η ανάγκη ανάληψη δράσεων για την
καταπολέμηση του φανατισμού, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν.
Η τελετή για την απονομή του γνωστού και ως «Εβραϊκού Νόμπελ», του Genesis
Prize στον κ. Αλμπερτ Μπουρλά έγινε στο Jerusalem Theater, στις 29.6.2022,
παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Κυβέρνησης και ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ.
Ο κ. Μπουρλά παρέλαβε το βραβείο από τον Ισραηλινό Πρόεδρο Herzog και τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος Genesis Stan Polovets και κατά την ομιλία του αναφέρθηκε
στις προκλήσεις που η πανδημία επέβαλε στην ανθρωπότητα αλλά και στις αξίες
που ανέδειξε, όπως η αλληλεγγύη, η προσφορά, το πνεύμα ομαδικότητας, όλες
θεμελιώδεις αρχές της εβραϊκής θρησκείας με πανανθρώπινη σημασία. Τέλος,
επανέλαβε την πρόθεσή του να διαθέσει τους πόρους του σημαντικού αυτού
βραβείου υπέρ του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη,
συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός σημαντικού πρότζεκτ και τιμώντας τη Μνήμη
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ
Ευρισκόμενος στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο Genesis, σε
αναγνώριση της δέσμευσής του στις εβραϊκές αξίες, ο Δρ. Μπουρλά αποτιεί
φόρο τιμής στην ιστορία και την κληρονομιά του εβραϊκού λαού.
Δ. Τύπου Yad Vashem: Στις 27 Ιουνίου 2022 ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά επισκέφθηκε το Yad Vashem. Ο Δρ.
Μπουρλά βρίσκεται στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο Genesis, με το οποίο
αναγνωρίζεται η ανθρωπιστική επιρροή του βραβευθέντος, η δέσμευσή του στις
εβραϊκές αξίες και η υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Η συγκινητική επίσκεψη στο Όρος της Μνήμης ήταν φορτισμένη με προσωπική και
κοινοτική σημασία. Ο βραβευμένος με το Βραβείο Genesis 2022, ο οποίος είναι
γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος από την Ελλάδα, καλωσορίστηκε από τον
Πρόεδρο του Yad Vashem Dani Dayan, ο οποίος συνόδευσε τον Δρα Μπουρλά σε
όλη την περιήγησή του στο Μουσείο Ιστορίας του Ολοκαυτώματος.
Ο Δρ. Μπουρλά είπε: "Το Yad Vahem δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος που έχω
επισκεφθεί. Είναι μια εξαιρετικά δυνατή και συγκινητική εμπειρία, μια εμπειρία που
ποτέ δεν θα ξεχάσω. Από την μία είναι μια σημαντική υπενθύμιση για το τι συμβαίνει
όταν ο αντισημιτισμός και το μίσος αφήνονται ανεξέλεγκτα καθώς και για τις
συνέπειες της μείωσης της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη, τονίζει τις
εμπειρίες των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος ενώ είναι βαθιά
εμπνευσμένο από το θάρρος και την ψυχική δύναμη των επιζώντων, δίνοντάς μας
ελπίδα και υπενθυμίζοντάς μας ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε ζωή ως ιερή".
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Yad Vahem, ο Δρ. Μπουρλά και η
σύζυγός του Μύριαμ, συμμετείχαν σε εκδήλωση στην Αίθουσα Μνήμης. Οι δυο
τους αναζωπύρωσαν την Αιώνια Φλόγα και κατέθεσαν στεφάνι στην πλάκα κάτω
από την οποία είναι θαμμένες στάχτες των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη
συνέχεια, ο Δρ. Μπουρλά επισκέφθηκε το Παιδικό Μνημείο, που είναι αφιερωμένο
στ0 1,5 εκατομμύριο παιδιά τα οποία θανατώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, και τέλος
υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Yad Vashem.
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Η επίσκεψη στο Yad Vashem ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση
στα Ελληνικά και στα Λαδίνο, την αρχαία Ιουδαιο-Ισπανική γλώσσα που μιλιόνταν
από τις Σεφαραδίτικες κοινότητες ανά την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Την
παράσταση παρακολούθησαν ο Δρ. Μπουρλά, ο Dani Dayan και ο Πρόεδρος του
Βραβείου Genesis Stan Polovets, στη Συναγωγή του Yad Vashem. Παρόντες ήταν
επίσης μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος από την Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένου του μέλους της Διεύθυνσης του Yad Vashem Moshe HaElion (φωτογραφία), και των Gavriel Almozninos, Yaakov Kapetas, Rachel
Meseritz και Eli Nahmias.
Ο Πρόεδρος του Yad Vahem Dani Dayan σημείωσε: "Ήταν τιμή μου να
καλωσορίσω τον Δρ. Μπουρλά σήμερα στο Yad Vashem και ευχαριστώ το Ίδρυμα
Genesis Prize που διοργάνωσε την επίσκεψη αυτή. Το Ολοκαύτωμα εξιστορεί την
καταστροφή της κάποτε πλούσιας και ανθούσας εβραϊκής ζωής που άκμασε ανά
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Είναι σημαντικό για το κοινό να συνεχίζει να
θυμάται και να μνημονεύει τη σημαντική κληρονομιά, τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις αυτών των αναντικατάστατων κοινοτήτων. Το να ακούς τους ήχους της
αρχαίας εβραϊκής γλώσσας Λαντίνο να βγαίνει από το Όρος της Μνήμης είναι
πραγματικά καταπληκτικό».
Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Stan Polovets είπε: «Είχα
την τιμή να συνοδεύσω τον Άλμπερτ στην επίσκεψή του στο Yad Vashem και να
παρακολουθήσω από κοντά την συναισθηματική και προσωπική του σχέση με τα
έξι εκατομμύρια ψυχές που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, καθώς και τη βαθιά
αφοσίωσή του στη διάσωση εκατομμυρίων ζωών σήμερα μέσω της ηγεσίας του
στην Pfizer».
Πηγή: Yad Vashem, 27.6.2022

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΙΑΝΤ
ΒΑΣΕΜ - TWEET της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Τweet της Πρεσβείας Ισραήλ στην Ελλάδα, 28.6.2022: Κατά τη διάρκεια της
χθεσινής βαθιά συγκινητικής επίσκεψης στο Γιαντ Βασέμ, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης Π. Πικραμμένος κατέθεσε στεφάνι στην Αίθουσα Μνήμης των 6
εκατομμυρίων θυμάτων της Σοά.
Επίσης, συζήτησε με τον Πρόεδρο του Γιαντ Βασέμ, πρέσβη Ντάνι Νταγιάν, για
συνεργασία με το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ GENESIS ΣΤΟΝ ΑΛΜΠΕΡΤ
ΜΠΟΥΡΛΑ – Ιερουσαλήμ 29.6.2022
Η τελετή απονομής του βραβείου Genesis στον Δρα Αλμπερτ Μπουρλά, στο
Jerusalem Theater, στις 29.6.22, ήταν τόσο λαμπρή και μεγαλοπρεπής όσο και
συμβολική. Η πανδημία δεν είχε επιτρέψει στους δύο προηγούμενους
βραβευθέντες, τον Νατάν Σαράνσκυ και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, να παραλάβουν
την τιμητική διάκριση σε μία γεμάτη αίγλη και κόσμο εκδήλωση που κατά παράδοση
διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Ο φετινός τιμηθείς, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε στο να
επανέλθει η ανθρωπότητα στην κανονικότητα.
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Ο Δρ. Μπουρλά ανακηρύχθηκε ως ο ένατος κάτοχος του βραβείου Genesis, για
τον ηγετικό του ρόλο στην κυκλοφορία του εμβολίου κατά της COVID-19, που
έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους στη διάρκεια της πανδημίας. Το βραβείο
αντικατοπτρίζει, επίσης, την υπερηφάνεια του για την εβραϊκή κληρονομιά και
ταυτότητά του.
Το βραβείο Genesis 2022 παρέδωσαν στον Αλμπερτ Μπουρλά ο Πρόεδρος του
Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, τονίζοντας ότι το παράδειγμά του «εμπνέει την εβραϊκή
υπερηφάνεια» και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Σταν Πόλοβετς.
Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Χέρτζογκ είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του: «Ο
Αλμπερτ Μπουρλά δεν αποθαρρύνθηκε από το υψηλό διακύβευμα, τους αρνητές,
τις θεωρίες συνομωσίας ή την πολιτική. Πίστεψε στο εμβόλιο και αφιέρωσε
ολοκληρωτικά τον εαυτό του σε αυτό που τότε έμοιαζε να είναι μια παράτολμη
φαντασίωση. Το εμβόλιο δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Σύμφωνα με μία έρευνα,
που δημοσιεύθηκε προ ημερών στο The Lancet, περίπου 20 εκατομμύρια ζωές
σώθηκαν χάρη στην κυκλοφορία των εμβολίων».
Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Σταν Πόλοβετς, τόνισε: «Το
να σώζεις μια ζωή αποτελεί θεμελιώδη εβραϊκή αξία. Σήμερα τιμούμε τον Δρα
Μπουρλά που αποτελεί τη σύγχρονη ενσάρκωση αυτής της αρχαίας εβραϊκής
αρχής. Τιμούμε, παράλληλα, την τεράστια συμβολή των εβραίων γιατρών που ήταν
στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του κορωνοϊού τα τελευταία δύο χρόνια και
συνεχίζουν να σώζουν ζωές σήμερα στην Ουκρανία».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Ουκρανικό λαό και στη
βοήθεια που προσφέρουν πολλές Ισραηλινές και διεθνείς εβραϊκές
Οργανώσεις. Συνεχίστηκε με την προβολή του βίντεο “Jews in Medicine” (Εβραίοι
στην Ιατρική), που παρουσιάζει τις ρίζες, τους δεσμούς και την επίδραση των
Εβραίων στην ιατρική επιστήμη από τη βιβλική μέχρι τη σύγχρονη εποχή και τη
μάχη κατά της πανδημίας.
Ο βραβευθείς Δρ. Μπουρλά είπε κατά την ομιλία του: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και
ταπεινοφροσύνη που παραλαμβάνω σήμερα το βραβείο Genesis 2022. Τιμή διότι
ποτέ δεν σχεδίαζα να γίνω διάσημος, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια μέρα θα
βρισκόμουν εδώ ανάμεσα στους διακεκριμένους κατόχους αυτού του βραβείου καλλιτέχνες, φιλάνθρωπους και πολιτικούς, προσωπικότητες που δείχνουν στον
κόσμο ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ο εβραϊκός λαός. Και, παράλληλα, νιώθω
ταπεινός διότι αυτό δεν είναι το δικό μου βραβείο -ανήκει σε όλους τους
συναδέλφους μου που εργάστηκαν ακούραστα εν μέσω της πανδημίας για να
κατορθώσουν το αδύνατο».
Ο Δρ. Μπουρλά, ακολουθώντας την παράδοση -που θέσπισε πριν από εννέα
χρόνια ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ- δώρισε το ποσό του
ενός εκατομμυρίου δολλαρίων που συνοδεύει το βραβείο υπέρ της δημιουργίας του
Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας τη γενέτειρά
του αλλά και τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Άλλωστε, ο ίδιος έχει
επανειλημμένα αναφερθεί -σε ομιλίες και συνεντεύξεις του- στην επίδραση που είχε
στη ζωή του η εμπειρία της οικογένειάς του και της κοινότητάς του κατά το
Ολοκαύτωμα. Το ίδιο έκανε και στη διάρκεια της τελετής απονομής, αναφερόμενος
στους Εβραίους της Ελλάδας, στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη αλλά και στους
γονείς του. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη μητέρα του Σάρα -που σώθηκε από το
εκτελεστικό απόσπασμα λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεσή της- που του
μετέδωσε το ‘μότο’ της ζωής της πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.
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Ένα συγκινητικό βίντεο, αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Αλμπερτ Μπουρλά,
προβλήθηκε κατά την εκδήλωση, με δηλώσεις από τα αγαπημένα του πρόσωπα,
τη σύζυγό του Μύριαμ, τους συμμαθητές και συμφοιτητές του από τη Θεσσαλονίκη,
τους συνεργάτες του στη Pfizer, καθώς και διεθνείς προσωπικότητες όπως την
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον τ. πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμιν Νετανιάχου,
κ.ά.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του ελληνικής
καταγωγής Ισραηλινού καλλιτέχνη Γιεχούντα Πόλικερ, ο οποίος -όπως και ο
τιμώμενος Δρ. Μπουρλά- είναι απόγονος Θεσσαλονικέων Εβραίων επιζώντων του
Ολοκαυτώματος.
Στην εκδήλωση -που παρουσίασε η γνωστή ηθοποιός Σάρα Ράφερτιπαραβρέθηκαν εκατοντάδες προσωπικότητες, υπουργοί της Ισραηλινής
Κυβέρνησης, εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας, φιλανθρωπικών οργανώσεων
και της εβραϊκής διασποράς. Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ
Δαυίδ Σαλτιέλ. Παρέστησαν επίσης προσωπικότητες-σύμβολα, όπως το ζεύγος
Κλάρσφελντ και ο Νατάν Σαράνσκυ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ISRAELI – HELLENIC FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η δεύτερη συνάντηση του
Israeli-Hellenic Forum, το
οποίο ιδρύθηκε από το B’nai
B’rith
International,
πραγματοποιήθηκε
στην
Αθήνα, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
(Ι.ΔΙ.Σ.)
του
Παντείου
Πανεπιστημίου, από 27-30
Ιουνίου 2022, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Ι.ΔΙ.Σ. Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση του Φόρουμ είχε γίνει στην
Ιερουσαλήμ, τον Νοέμβριο του 2019.
Η συνάντηση των Αθηνών, με θέμα: «A World in Transition», έγινε υπό την αιγίδα
του Υπουργού Εξωτερικών. Στόχος της ήταν να συζητηθούν οι περιφερειακές και
παγκόσμιες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις τρεις χώρες -Ελλάδα, Ισραήλ και
Κύπρο- με τη συμμετοχή πολιτικών, διπλωματών, ακαδημαϊκών και
δημοσιογράφων από τις τρεις χώρες. Εκ μέρους του ΚΙΣΕ στη συνάντηση
συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ
Μπεναρδούτ.
Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 27.6.2022, με τους χαιρετισμούς του βουλευτή
Δημήτρη Καιρίδη, προέδρου της Κοινοβουλευτικής ομάδας Ελλάδος – Ισραήλ και
τον Γεν. Γραμματέα του ΚΙΣΕ Βίκτωρα Ελιέζερ, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην
πρώτη συνάντηση στο Ισραήλ.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ
ακολούθησαν οι ομιλίες του Προέδρου του Διεθνούς Μπενέ Μπερίτ Ντάνιελ
Μαριάσιν και του Ισραηλινού Mark Regev, τ. πρέσβη στη Μεγ. Βρετανία και
επικεφαλής του Ινστιτούτου Aba Eban. Συντονιστής, τόσο της εναρκτήριας
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συνεδρίας όσο και της όλης διοργάνωσης της συνάντησης των Αθηνών, ήταν ο
Καθηγητής του Παντείου Κώστας Υφαντής και Διευθυντής του ΙΔΙΣ.
Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν κατά τις εργασίες του Φόρουμ ήταν: «Η
Ανανέωση της Τριμερούς Συνεργασίας», «Οι επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», και «Οι περιφερειακές
εξελίξεις: Οι συμφωνίες του Αβραάμ, αναλύσεις απειλών και διπλωματικών
διεξόδων». Η συνάντηση των Αθηνών έθεσε σε νέες βάσεις τη διάδραση μεταξύ
ειδημόνων και συνέβαλε στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ATHENS REVIEW OF BOOKS ΜΕ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΟΪΣ ΜΠΡΟΥΝΕΡ
Κυκλοφόρησε το τεύχος 139, Μαΐου 2022, του περιοδικού Athens Review of
Books στο οποίο περιλαμβάνεται ειδικό αφιέρωμα στον Ναζί εγκληματία
πολέμου Αλόις Μπρούνερ με τίτλο «Η Υπόθεση Άλοϊς Μπρούνερ και η
διχασμένη συνείδηση για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα» του ιστορικού
Τομπίας Μπλούμελ (Tobias Blümel).
'Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή του άρθρου: «Ο Αλόις
Μπρούνερ ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Άντολφ Άιχμαν και
υπεύθυνος για την εκτόπιση των Εβραίων της Βιέννης, του Βερολίνου, της
Θεσσαλονίκης και του Ντρανσύ, αργότερα και της Τσεχοσλοβακίας. Σύμφωνα με
συντηρητικές εκτιμήσεις ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο τουλάχιστον 128.500
ανθρώπων. Μετά τον πόλεμο, διέφυγε στη Συρία και δεν συνελήφθη ποτέ για να
δικαστεί. Από το 1985 και μετά, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ)
υπέβαλε αιτήσεις έκδοσης στις διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις και προσπάθησε
να προχωρήσει σε ερήμην αγωγές κατά του Μπρούνερ. Το ΚΙΣΕ συνάντησε ένα
τείχος πολιτικής απροθυμίας σε όλο το κομματικό φάσμα.
…Το παρόν άρθρο είναι μία αναπαράσταση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
βασισμένη σε πρωτογενείς πηγές, με επίκεντρο τη συζήτηση σχετικά με την άρνηση
δίωξης του Αλόις Μπρούνερ...».

ΒΙΒΛΙΟ & CD ΤΟΥ ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ «ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μπενέ Μπερίτ Ελλάδας, στα πλαίσια της δραστηριότητάς
του στον θρησκευτικό τομέα, παρουσιάζει τη νέα έκδοση του βιβλίου και
CD «ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» (Αθήνα 2021).
Στόχος του βιβλίου και του CD είναι να διατηρηθούν οι ύμνοι με τις μελωδίες και τον
παραδοσιακό τρόπο που τραγουδήθηκαν από τους παππούδες, τους πατεράδες και
από εμάς τους ίδιους, στις άλλοτε παιδικές χορωδίες με τα μπλε μπερεδάκια, στη
Συναγωγή, στο σχολείο και στην κατασκήνωση.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τους ύμνους στα εβραϊκά, με την απόδοσή τους με ελληνικά
γράμματα, την μετάφρασή τους στα ελληνικά, ενώ στο τέλος κάθε ύμνου ένα
σύντομο σχόλιο (με αποφθέγματα, ρητά και γνωμικά από τα «Πιρκέ Αβότ» τα
γνωμικά των Πατέρων, την «Σοφία Σειράχ», τις «Παροιμίες» και την «Σοφία του
Σολομώντα»), μεταφέρει στον αναγνώστη το βαθύτερο νόημα της ουσίας της
γιορτής του Σαββάτου.
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Τη γενική επιμέλεια του έργου είχε ο Μέντωρ του Μπενέ Μπερίτ Λέων Γαβριηλίδης,
που είχε και την αρχική ιδέα και εργάστηκε για την υλοποίησή της.
Η χορωδιακή επεξεργασία των μελωδιών έγινε από την μαέστρο κα Όλγα
Αλεξοπούλου και τον Σάκη Νεγρίν, με την εργασία του στην χορωδία «Tradition».
Η ηχογράφηση έγινε στην Ιερά Συναγωγή «Ετς Χαγίμ» που πρόθυμα
παραχωρήθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών στο Μπενέ Μπερίτ και τους
μουσικούς συντελεστές του CD.
Το CD που συνοδεύει το βιβλίο δημιουργήθηκε από μια εξαιρετική χορωδία και τον
ηχολήπτη κ. Παύλο Αντωνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε με
προσωπικές συνεισφορές μελών και φίλων του Μπενέ Μπερίτ που με ευαισθησία
αναγνώρισαν τη σημασία του εγχειρήματος και με προθυμία συνέβαλαν στην
πραγματοποίησή του.
[Με στοιχεία από τον Πρόλογο του βιβλίου].

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΛΙΘΙΝΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ: ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ), σε συνεργασία με το Επιγραφικό
Μουσείο (ΕΜ), με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε την έναρξη της νέας και εξαιρετικά
σημαντικής περιοδικής έκθεσης με τίτλο: «Λίθινες Διαδρομές – Ιστορίες από Πέτρα:
Εβραϊκές επιγραφές στην Ελλάδα».
Η ιδέα της έκθεσης βασίστηκε στην -βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών
(2019)- έντυπη επιστημονική έκδοση υπό τον τίτλο, Corpus Inscriptionum
Judaicarum Graeciae (CIJG)-Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από
την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα και τεκμηριώνει την ύπαρξη και παρουσία
Εβραίων στον Ελλαδικό χώρο από το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, αναδεικνύοντας
έτσι το εβραϊκό στοιχείο στην Ελλάδα σε μια από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες
εβραϊκές εγκαταστάσεις της Ευρώπης.
Η εν λόγω έκθεση αποτελεί και την πεμπτουσία της ύπαρξης και αποστολής του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, γιατί το επιγραφικό σύνταγμα εντάσσεται στον
πυρήνα των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΜΕ, που εστιάζουν στην
καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση των άυλων και υλικών τεκμηρίων του
αρχαιολογικού και ιστορικού παρελθόντος των Ελλήνων Εβραίων και γιατί αποτελεί
την κορωνίδα μιας συνεχούς, κοπιώδους αλλά και συγκλονιστικής προσπάθειας, η
οποία ξεκίνησε το έτος 2000, και αγγίζει σήμερα ένα ώριμο σημείο, με την
παρουσίαση των συγκεκριμένων επιγραφικών τεκμηρίων.
Συγκεκριμένα, τα εκθέματα στο Επιγραφικό Μουσείο παρουσιάζονται σε θεματικές
ενότητες, καλύπτοντας όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, θρησκευτικής, πολιτικής
και πολιτιστικής ζωής των εβραϊκών κοινοτήτων της ύστερης αρχαιότητας. Η
πρωτότυπη «ανάγνωση» που προτείνει αυτή η διπλή παρουσίαση στον επισκέπτη,
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έγκειται στην εξερεύνηση της πρώιμης εγκατάστασης των Εβραίων στην Ελλάδα,
όχι ως ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος ενός
ευρύτερου ιστορικού, γεωγραφικού και χρονολογικού πλαισίου, τονίζοντας και
αναδεικνύοντας, με αυτό τον τρόπο, την πολυπολιτισμικότητα της Ελλάδας.
Επίσης, η έκθεση, πέρα από την ανάδειξη του παρελθόντος, φιλοδοξεί να συμβάλει
και στη δημιουργία ενός ζωντανού ερεθίσματος έμπνευσης και διαλόγου με το
παρόν. Στο πλαίσιο αυτό, στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρουσιάζεται η έκθεση
τέχνης με τίτλο «Τέχνη της Μνήμης και της Μνημόνευσης», υπό την επιμέλεια του
Βίκτωρ Κοέν, προτείνει μια νέα ανάγνωση του αρχαιολογικού υλικού, μέσα από τη
σύγχρονη ματιά δέκα καλλιτεχνών από τον κόσμο των καλών και των
εφαρμοσμένων τεχνών. Η αρχαία επιγραφική τέχνη, ως μια πρώιμη μορφή
σχεδιασμού, επανακαθορίζεται ως νέο σημείο αναφοράς μέσα από τα έργα των
σύγχρονων επιγόνων της από ένα ευρύ φάσμα μορφών τέχνης από το χώρο του
σχεδιασμού. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο σχεδιαστής
γραμματοσειρών Γιάννης Καρλόπουλος, ο βιομηχανικός σχεδιαστής Ανδρέας
Βαρώτσος, οι καλλιτέχνες Άρτεμις Αλκαλάη, Ξενής Σαχίνης και Κατερίνα
Ζαφειροπούλου, το εικαστικό δίδυμο Kalos & Klio και οι φωτογράφοι Άρις Γεωργίου
και Μαρίλια Φωτοπούλου. Την έκθεση ολοκληρώνει πίνακας του εικαστικού Μωρίς
Γκανή (1973-2019) – στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η έκθεση.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ έχει χρηματοδοτηθεί κυρίως από
πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Τα σπονδυλωτά εγκαίνια έλαβαν χώρα ως εξής: Δευτέρα 16/05 στις 18:00 στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (Νίκης 39, Αθήνα), παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, κας Λίνας Μενδώνη, (η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό),
καθώς και του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Ερνστ
Ράιχελ. Η τελετή συνεχίστηκε στις 19:00 στο χώρο του Επιγραφικού Μουσείου
(Τοσίτσα 1, Αθήνα).
Ανοίγοντας την έκθεση η Διευθύντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ Μπαττίνου δήλωσε ότι
«η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα δουλειάς πολλών ετών και στοχεύει στην
ανάδειξη και προβολή επιλεγμένων ιστορικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων των
Εβραίων της Ελλάδας, από το τέλος του 4ου π.κ.ε./π.Χ. έως και τον 15ο αι., ενώ
αναφερόμενη στην έκθεση τέχνης με τίτλο «Τέχνη της Μνήμης και της
Μνημόνευσης» προσέθεσε ότι αποτελεί «μια απόπειρα επικοινωνίας με τα
συγκεκριμένα κατάλοιπα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια και προτείνει μια νέα
ανάγνωση του αρχαιολογικού υλικού, μέσα από τη σύγχρονη ματιά δέκα
καλλιτεχνών από τον κόσμο των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών».
Ο Πρόεδρος του ΕΜΕ κ. Μάκης Μάτσας παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια
δήλωσε συγκινημένος ότι «σήμερα με την έκθεση αυτή εκπληρώνεται ένα παλιό
μου όνειρο». Και συνέχισε τονίζοντας ότι η έκθεση είναι εμπνευσμένη από την
πολυετή έρευνα και την δημιουργία του «Συντάγματος Ιουδαϊκών και Εβραϊκών
Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα» την οποία οραματίστηκε
η Διευθύντρια του Μουσείου και η οποία μετά από 20 χρόνια επίπονης εργασίας
παραδόθηκε το 2018 στο παγκόσμιο κοινό. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
«έκθεση έχει πολυσήμαντη αξία διότι, αφ’ ενός μεν τεκμηριώνει την ύπαρξη και
παρουσία Εβραίων στον ελλαδικό χώρο από το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα,
αναδεικνύοντας έτσι το εβραϊκό στοιχείο στην Ελλάδα ως μια από τις αρχαιότερες
εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει το πολιτισμικό
παρελθόν της πατρίδας μας, της Ελλάδας». Ο κ. Μάτσας στη συνέχεια δεν
παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Υπουργό αλλά και τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Επιγραφικού Μουσείου για την
προετοιμασία και το δανεισμό του πολύτιμου αρχαιολογικού υλικού, αλλά και για
την σταθερή και συνεχή υποστήριξη.

24

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τις
επιγραφές «ως ‘λαλούντες λίθους’, δηλαδή το πιο άμεσο τεκμήριο ιστορικότητας
ενός χώρου και του φορέα που φέρει τη γλώσσα και τη γράφει. Σύμφωνα με την
Υπουργό, «η μεγαλύτερη σημασία της έκθεσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι
καταδεικνύει ιστορικά ότι η διαφορετικότητα όχι μόνο δεν εμποδίζει τη συνύπαρξη,
αλλά αντίθετα συνιστά παράγοντα εμπλουτισμού που διευρύνει τα θεμέλια ενισχύει
την προσαρμοστικότητα της κοινωνίας και εν τέλει αυξάνει τη συνοχή και την
αυθεντικότητά της». Επίσης τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της έκθεσης από
μουσειολογικής άποψης «καθώς χαρακτηρίζεται από πρωτότυπη σε σύλληψη
διττή διάρθρωση, η πρώτη από μοναδικής ιστορικής σημασίας εβραϊκά τεκμήρια
που ρίχνουν φως στις εκφάνσεις της θρησκευτικής, πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής των εβραίων και των τοπικών κοινοτήτων τους από την
αρχαιότητα μέχρι την τουρκοκρατία και η δεύτερη η οποία προσφέρει μια
πολυφωνική αφήγηση και μια διαλογική σχέση με το παρελθόν.
Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας, Δρ. Ράιχελ δήλωσε: «Είναι χαρά μου που εγκαινιάζω μαζί σας τις
περιοδικές αυτές εκθέσεις. Μας υπενθυμίζουν ότι οι Εβραίοι έχουν υπάρξει
συστατικό μέρος της ευρωπαϊκής Ιστορίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Πέρυσι, η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας γιόρτασε 1700 χρόνια καταγεγραμμένης
εβραϊκής Ιστορίας στη χώρα, τονίζοντας τη σημασία της δια μέσου των αιώνων και
αντιπαραβάλλοντάς την στις αντισημιτικές αφηγήσεις. Οι εκθέσεις που
εγκαινιάζουμε σήμερα εναρμονίζονται με αυτή την προσπάθεια. Γι’ αυτό ακριβώς
είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που αυτό το απαιτητικό έργο
υλοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες λόγω συγκυρίας συνθήκες με τη
χρηματοδότηση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών από
πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον».
Τέλος, ο Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου, Δρ. Αθανάσιος
Θέμος αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο μουσείων λέγοντας ότι η «η
συνεργασία αυτή έχει και μια ακόμα διάσταση, εκείνη της κατάδυσης του επισκέπτη
στον ιστορικό χρόνο και την ανάδυσή του στη σύγχρονη τέχνη μέσω των αρχαίων
μνημείων», ενώ συμπλήρωσε ότι «η έκθεση αυτή αναφέρεται κατ᾽ουσίαν στην
πολυπολιτισμικότητα». Τη συνολική έκθεση «Λίθινες Διαδρομές – Ιστορίες από
Πέτρα: Εβραϊκές επιγραφές στην Ελλάδα» συνοδεύει η ψηφιακή έκδοση (e-book)
του επιγραφικού συντάγματος, προκειμένου ο επισκέπτης να αποκτήσει οπτική
στην πλήρη έκταση του διαθέσιμου υλικού.
Επίσης, η έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Τέχνη της Μνήμης και της
Μνημόνευσης» συνοδεύεται από ένα δίγλωσσο κατάλογο καθώς και μια δίγλωσση
έκδοση με τίτλο «Οι Εβραίοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» του ομότιμου
καθηγητή Nicholas de Lange, σχετική με την ιστορία και αρχαιολογία των Εβραίων
της ύστερης αρχαιότητας και του Βυζαντίου. Προβλέπονται επίσης και ειδικά
σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωση παραδόθηκε στο ΕΜΕ από τη Διεύθυνση Νεότερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με φροντίδα της Διευθύντριας Σταυρούλας
Φωτοπούλου, το Σήμα Πιστοποίησης/Αναγνώρισης, διάκριση την οποία το
Μουσείο είχε πετύχει το 2020, αλλά λόγω της πανδημίας το Σήμα είχε παραδοθεί
μόνο ψηφιακά.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023.
ΠΗΓΗ: ΕΜΕ, 17.5.2022
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΜΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οι φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Αθήνας επισκέφθηκαν στις 17-5-2022 το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος στο
πλαίσιο εκπαιδευτικής-επιμορφωτικής επίσκεψης που οργάνωσε η διδάσκουσα
Δρ. Μαρία Παζάρσκη για το μάθημα «Βιβλική Αρχαιολογία και Θεσμολογία».
Ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Λίθινες Διαδρομές – Ιστορίες από
Πέτρα: Εβραϊκές Επιγραφές στην Ελλάδα», η οποία βασίζεται στο μακροχρόνιο
ερευνητικό πρόγραμμα εντοπισμού εβραϊκών επιγραφών σε ολόκληρο τον
ελλαδικό χώρο από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. έως τον 15ο αι. μ.Χ., που εκπόνησε το
Μουσείο, και, ιδιαίτερα, στη δίγλωσση έντυπη επιστημονική έκδοση υπό τον
τίτλο Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG) – Σύνταγμα Ιουδαϊκών και
Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ου π.Χ.15ο αιώνα). Τους φοιτητές ξενάγησε στην έκθεση η Αρχαιολόγος κα Αναστασία
Λουδάρου.
Μέρος της συγκεκριμένης έκθεσης αποτελεί και η περιοδική έκθεση σύγχρονης
τέχνης με τίτλο «Τέχνη της Μνήμης και της Μνημόνευσης» στην οποία τους
ξενάγησε ο βραβευμένος καλλιτέχνης, σχεδιαστής και δάσκαλος, κ. Βίκτωρ Κοέν, ο
οποίος επιμελήθηκε της έκθεσης.
Τέλος, η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου, κα Οριέττα
Τρέβεζα – Σούση, συνέχισε την ξενάγηση σε χώρους του Μουσείου που αφορούν
σε εκθέματα αναφορικά με τη Συναγωγή και το Ολοκαύτωμα.
Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και
της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης των μελλοντικών στελεχών της Εκκλησίας,
πραγματοποιεί συχνά παρόμοιες δραστηριότητες.
ΠΗΓΗ: ΡΟΜΦΑΙΑ, 18.5.2022
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TΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ Ι.Κ.
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΟΥΣ (ΓΙΟΜ ΑΖΙΚΑΡΟΝ) 2022 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 στις 11:00, έλαβε χώρα η καθιερωμένη επιμνημόσυνη
δέηση του Γιόμ Αζικαρόν στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ της Ι.Κ. Αθηνών, υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ, όπου τιμήθηκαν όλες οι γυναίκες και οι άνδρες,
που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την ίδρυση και τη διατήρηση του κράτους του Ισραήλ,
καθώς και όλα τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων.
Η τελετή ξεκίνησε με το άκουσμα του ήχου της σειρήνας. Ο Πρόεδρος της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς, ανάγνωσε το Γιζκόρ. Στη μνήμη των
πεσόντων αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη δέηση από το Ραββίνο Αθηνών Γκαμπριέλ
Νεγρίν και ο Ραββίνος Ελιράν Σάμπο έψαλλε τον “Ψαλμό 83”.
Για την σημασία της Ημέρας του Γιόμ Αζικαρόν, μίλησαν ο Πρέσβης του Ισραήλ
στην Ελλάδα, κ. Γιόσι Αμράνι και ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας του
Ισραήλ στην Ελλάδα, Συνταγματάρχης κ. Γιόσι Πίντο.
Η κα Σόλυ Ιωχανά τραγούδησε το “Γκιμπόρ Σελ Ίμα” και το “Ταμίντ Γιεχακού Λεχά”
με την συνοδεία του κ. Άγγελου Χατζή.
Στην τελετή το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Ταμία κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ.
*Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Ι.Κ. Αθηνών
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΙΣΕ & ΙΚΑ
Με επίσκεψη στη γιαννιώτικη Συναγωγή της Αθήνας και συνάντηση με την ηγεσία
του Ελληνικού Εβραϊσμού ξεκίνησε την επίσημη διήμερη επίσκεψή του στην
Ελλάδα ο Ισραηλινός Υπουργός Τουρισμού Γιοέλ Ραζβόζοβ. Στις 31.5.2022, ο κ.
Ραζβόζοβ, μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Βασίλη Κικίλια, έφτασαν στη Συναγωγή

27

Ετς Χαγίμ, όπου τους υποδέχθηκαν εκ μέρους του ΚΙΣΕ ο Αντιπρόεδρος Μάνος
Αλχανάτης και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ, και εκ μέρους της Ι.Κ. Αθηνών
ο Αντιπρόεδρος Ντάνυ Εμμανουήλ, η Γενική Γραμματέας Ντέλια Αλχανάτη, η
Διευθύντρια Τάλυ Μαΐρ, καθώς και η αρχιτέκτονας Φένια Γαβριηλίδου, η οποία
ξενάγησε τους Υπουργούς στη Συναγωγή και το Μνημείο Ολοκαυτώματος.

Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Υπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή του από τη
Συναγωγή είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον -όπως ο ίδιος δήλωσε στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων και τον έκανε να νοιώσει «παραπάνω από ευπρόσδεκτος
και οικεία» στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα είχε ξαναέρθει το 2004, εκπροσωπώντας το Ισραήλ στους
Ολυμπιακούς αγώνες ως αθλητής του τζούντο. Αυτή τη φορά, ο Γιοέλ Ραζβόζοβ, ο οποίος μετανάστευσε στο Ισραήλ από τη Σοβιετική Ένωση το 1991- ήρθε ως
υπουργός Τουρισμού.
Στις σύντομες ομιλίες με τις οποίες καλωσόρισαν τους δύο Υπουργούς στη
Συναγωγή Ετς Χαγίμ, ο Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ και η Γ.Γ. της ΙΚΑ αναφέρθηκαν
στη σημασία της επίσκεψης, στους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ αλλά και
σε στοιχεία από την ιστορία και τις δράσεις της σύγχρονης ελληνοεβραϊκής
κοινότητας.
Κατά την ομιλία του ο κ. Ραζβόζοβ τόνισε ότι είναι ο πρώτος Ισραηλινός Υπουργός
Τουρισμού που επισκέπτεται μία από τις δύο εβραϊκές συναγωγές της Αθήνας, και
ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για τη διαχρονική υποστήριξή του στα ζητήματα της
εβραϊκής κοινότητας στη χώρα μας. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία του
Τουρισμού τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την προσέγγιση των δύο λαών.
Ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η
χώρα μας έχει διαμορφώσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση και πάταξη του αντισημιτισμού. «Η Ελλάδα δεν ξεχνά ούτε τα 6
εκατομμύρια Εβραίων, οι οποίοι εξολοθρευθήκαν από το ναζιστικό καθεστώς, ούτε
τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίους, οι οποίοι επίσης καταδιώχθηκαν και
βρήκαν φρικτό θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το μίσος και οι
διακρίσεις δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Και η ελληνική κοινωνία είναι
οπλισμένη με όλα τα αναγκαία εφόδια που δεν θα επιτρέψουν να λησμονήσουμε
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ποτέ -ούτε να επαναλάβουμε- το βαθύ σκοτάδι της αποτρόπαιης Ιστορίας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.
Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες
αντανακλώνται και στον τομέα του τουρισμού, με την ενίσχυση του τουριστικού
ρεύματος εκατέρωθεν.
Στις περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών αναφέρθηκε
σε παρέμβασή του ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ Δανιήλ Μπεναρδούτ, τονίζοντας τις
ποικίλες μορφές τουρισμού –πέραν του θρησκευτικού- που θα μπορούσαν να
αναζητήσουν οι Έλληνες τουρίστες στο Ισραήλ.
Ακολούθησε ανταλλαγή συμβολικών αναμνηστικών δώρων και στη συνέχεια οι δύο
Υπουργοί κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, αφού ενημερώθηκαν
από την Φένια Γαβριηλίδου για τον συμβολισμό του Μνημείου.
Ακολούθησε επίσκεψη στην Ακρόπολη και αργότερα την ίδια ημέρα οι δύο
Υπουργοί μετέβησαν στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όπου συμμετείχαν στα
εγκαίνια του νέου ξενοδοχείο της Brown, που έγιναν συνδυαστικά με το ΕλληνοΙσραηλινό επενδυτικό φόρουμ «YASSOU! Israel-Greece Conference - Business
Opportunities on the Runway to Greece: Real estate. Travel. Energy. Innovation»,
της Ισραηλινής οικονομικής – επιχειρηματικής εφημερίδας “Calcalist”.
Με στοιχεία από ΑΠΕ, Δ. Τύπου Υπουργείου Τουρισμού, Ελ. Τύπος 31.5.2022

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α:
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
• Σαμουήλ Ηλία Κοέν, ετών 91
• Ζινέτ Αβραάμ Αμήρ, ετών 90
• Χρυσάνθης (Σάρας) Ηλία Μπαλέστρα, ετών 90
• Ζερμαίν Φέλιξ Σιόν βε Μαζλούμ, ετών 100
• Ρασέλ-Ρίτας Ελή Χαίμ, ετών 72
• Τζούλιας Μεναχέμ Μωυσή, ετών 67
ΓΑΜΟΙ – ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ: Ανακοινώθηκαν οι γάμοι των:
Αλμπέρτου Ισκινατζή με την Ελένη Χαραλάμπους.
Ζακ Καπέτα με την Rotem David.
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ: Ανακοινώθηκαν οι τελετές θρησκευτικής ενηλικίωσης των
παρακάτω νεαρών μελών της Ι.Κ. Αθηνών:

•
•
•

Αλβέρτου, γιου του Βίκτωρ Μπεχάρ και της Λουίζας Τρέβεζα
Αλέξανδρου, γιου του Χαράλαμπου Νιανιακούδη και της Σάντρας Κοέν
Σαμουέλ & Ιωσήφ, γιών του Ισίδωρου Τιάνο και της Ζανέτ Μπατίνου

ΤΕΛΕΤΗ ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ: Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη
Συναγωγή Αθηνών η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπατ Μιτσβά) των: Εύας
Γιαλαμαράκη, του Χαράλαμπου Γιαλαμαράκη και της Αλέγρας Ταραμπουλούς,
Σελίν Ντογιού, του Νίνο Ντογιού και της Σαρίνας Σαλώμ, Ζακλίν Αμπαστάδο, του
Ηλία Αμπαστάδο και της Σαρίτας Δαυίδ, Άννας Κοέν, του Μέμου Κοέν και της
Μαρίας Γεωργάκαινα, Βιολέτας-Ρεβέκκας Μπεναρντούτ, του Ζακ Μπεναρντούτ και
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της Σοφίας Ανδρώνη, Μαρσελίνας Ιωχανά, του Σολομώντα- Μάκη Ιωχανά και της
Άννας Αλμποχέρ, Καρολίνας ντε Σιγούρα, του Ιτσχάκ ντε Σιγούρα και της Εύης
Χαραλαμπίδου και της Νεφέλης Χαζάν, του Ζακ Χαζάν και της Αναστασίας
Παπαβαΐτση.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ Ο
ΆΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ
«Ευλογήθηκα να πάρω
πάρα πολλές διακρίσεις
επειδή μπορέσαμε να
κάνουμε αυτό που
κάναμε (το εμβόλιο).
Ποτέ όμως μια διάκριση
που παίρνεις από τη
δικιά σου την πατρίδα,
από τη δικιά σου την
πόλη δεν μπορεί να
συγκριθεί
με
οποιαδήποτε
άλλη.
Ξεπερνάει
και
τις
υψηλότερες διακρίσεις
από τα μεγαλύτερα
ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους μεγαλύτερους φορείς στον κόσμο».
Μ’ αυτά τα λόγια, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά ευχαρίστησε για την τιμή
της αναγόρευσής του στις 22.5.2022 σε επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας
Ελλάδας - Ισραήλ, σε μια τελετή με κύρια χαρακτηριστικά τη γεμάτη με κόσμο
αίθουσα τελετών του ΑΠΘ και τη συγκίνηση του ίδιου όχι μόνο για τον τίτλο που
τού απονεμήθηκε, αλλά και για το γεγονός ότι, περιστοιχισμένος από φίλους και
συγγενείς, επέστρεψε στο «σπίτι» του, αφού από το ίδιο Πανεπιστήμιο αποφοίτησε
πριν από χρόνια.
Ήταν συγκινητική η παρουσία πολλών οικείων ατόμων στην αίθουσα, συγγενών,
μεταξύ των οποίων η αδελφή του και τα παιδιά της, αλλά κι ένα βίντεο για τη ζωή
του που ετοίμασαν οι νέοι του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ για να τον
τιμήσουν, που περιείχε (και) φωτογραφίες των γονιών του, στους οποίους
επανερχόταν αρκετές φορές με ξεχωριστές αναφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της
ομιλίας του. Θυμήθηκε, μάλιστα, τη μητέρα του, που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή,
όταν της έλεγε ότι στο σχολείο είχε κάποια δυσκολία να τού κουνάει το δάχτυλο και
να τού λέει: «μη μου λες εμένα ότι δεν γίνεται, εγώ ξέφυγα από τον θάνατο τελευταία
στιγμή».
Απ’ αυτήν μάλλον κληρονόμησε και την πεποίθηση πως «τίποτα δεν είναι
ανέφικτο αρκεί να πιστεύεις και να το κυνηγάς με πάθος», που «παντρεύει»
στη μέχρι σήμερα πορεία του με την άλλη πεποίθησή του «ότι η επιστήμη και η
καινοτομία μπορούν ν' αλλάξουν τα πάντα προς το καλύτερο και να κάνουν
ακόμη και το αδύνατο δυνατό».
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Χρέος μας να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή
Με πολλά μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης να είναι παρόντα στην
αίθουσα, ο πρόεδρος της Pfizer δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί στο χρέος της μνήμης.
«Είναι χρέος μας να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή με κάθε τρόπο.
Παρακολουθώ πολύ στενά την εξέλιξη υλοποίησης του Μουσείου Ολοκαυτώματος
αλλά και τη μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας, που είναι τώρα πάρκινγκ -δεν
αξίζει- σε ένα πάρκο που να τιμά τη μνήμη όλων αυτών που βασανίστηκαν σε αυτή
την πλατεία χρόνια πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Pfizer.
Δεν πρέπει κανείς να πεθαίνει από Covid
Κάνοντας αναλυτική αναφορά στη «δύναμη της επιστήμης» και τη δική του
βούληση να συνεχίσει να υπηρετεί «διαρκώς νέες προκλήσεις και νέους τρόπους
σκέψης και πάντα με γνώμονα την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία» και ορμώμενος
από τη βαθιά πεποίθηση ότι στο τέλος η επιστήμη ήταν αυτή που θα νικούσε στην
περιπέτεια με τον κορονοϊό, ο Άλμπερτ Μπουρλά υπογράμμισε πως «δεν πρέπει
κανείς να πεθαίνει από Covid με τα φάρμακα και τις θεραπείες και τα μέσα που
έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας».
Επισήμανε δε, ότι μέσα από τις συνεργασίες με κυβερνήσεις, με μη κυβερνητικές
οργανώσεις, με συστήματα υγείας, περισσότερα από 3,4 δισ. δόσεις του εμβολίου
της Pfizer έχουν πλέον διανεμηθεί σε 179 χώρες του κόσμου.
Την επόμενη δεκαετία, σοβαρότατες καινοτομίες που θα αλλάξουν τον χάρτη
των ασθενειών
Ο CEO της Pfizer υπογράμμισε τη σημασία της συνεργατικότητας προς όφελος της
προόδου της επιστήμης και σημείωσε ότι κανείς μόνος του δεν θα μπορέσει να
προσφέρει αυτό που όλος ο κόσμος επιθυμεί. «Η επιστήμη εξελίσσεται τόσο
γρήγορα και γίνεται ολοένα και πιο συνεργατική γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι
ζούμε σε μία περίοδο επιστημονικής αναγέννησης. Τα επόμενα δέκα χρόνια η
ανθρωπότητα θα δει σοβαρότατες καινοτομίες που θα αλλάξουν τον χάρτη
ασθενειών αυτού του κόσμου. Πρέπει, όμως, να παραδεχθούμε πως μόνο από τα
οργανωμένα οικοσυστήματα και τη συνεργατικότητα μπορεί να προοδεύσει η
επιστήμη. Κανείς μόνος του δεν θα μπορέσει να προσφέρει αυτό που όλος ο
κόσμος επιθυμεί», σημείωσε με έμφαση.
Αναφέρθηκε ακόμη στο παράδειγμα του Ισραήλ ως «ένα καλό μοντέλο», που
διαθέτει ήδη ένα εύρος ισχυρών επιχειρήσεων και νεοφυών start-up,
ακολουθώντας την αρχή της συνεργατικότητας.
Υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας και ιδεών τόσο από τον
ιδιωτικό τομέα όσο και από τους κρατικούς μηχανισμούς στήριξης και σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα, υπογράμμισε: «Το σημαντικό για τη δική μας χώρα είναι πως όλα αυτά
αποτελούν ήδη ή εξελίσσονται και σε χαρακτηριστικά της δικής μας χώρας.
Προωθώντας την ψηφιακή μετάβαση, επενδύοντας στην ανάπτυξη υποδομών και
ενός δυναμικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και τεχνολογικής αιχμής αλλά και
στην ανάπτυξη της start up σκηνής».
Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε έναν κόμβο καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για όλα τα παραπάνω, ο κ. Μπουρλά παρουσίασε
τη Θεσσαλονίκη που δείχνει να εξελίσσεται σε έναν κόμβο καινοτομίας στη ΝΑ
Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά είπε. «Διαθέτει νέα ταλέντα, πρωτοποριακούς
επιστήμονες, μια ανοιχτή εξωστρεφή ακαδημαϊκή κοινότητα, μια τοπική
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αυτοδιοίκηση με όραμα και επικέντρωση στην καινοτομία και μεγάλες διεθνείς
επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη στην πόλη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως
«όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα που συνέβαλαν
καθοριστικά στην απόφαση της Pfizer να επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για την
υλοποίηση της μεγάλης στρατηγικής επένδυσης: δύο παγκόσμια κέντρα, το
παγκόσμιο κέντρο ψηφιακής καινοτομίας και το παγκόσμιο κέντρο επιχειρησιακών
λειτουργιών και υπηρεσιών».
Ο κ. Μπουρλά έκανε ειδική μνεία στην προ ημερών επίσκεψη όλων των executives
της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και πόσο δικαιωμένος και χαρούμενος ένιωσε όταν
«διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα μάτια τη δύναμη της Ελλάδας, τη δύναμη των νέων
Ελλήνων επιστημόνων που αν τους δοθεί μια ευκαιρία, μια δουλειά που μπορεί να
φέρει αποτέλεσμα, που μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα ενθουσιάσουν και θα
καταπλήξουν».
«Ο Κλάδος της υγείας αλλάζει. Και η Pfizer με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας
φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την αλλαγή. Τα οφέλη της τεχνητής
νοημοσύνης θα είναι εξαιρετικά μεγάλα στον ευρύτερο τομέα της υγείας στο μέλλον
τόσο για την περίθαλψη και υγεία των ασθενών όσο και για την πρόληψη αλλά και
την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Και αυτά είναι που γίνονται από
Έλληνες επιστήμονες, αυτή τη στιγμή, στο Ψηφιακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη για
λογαριασμό ολόκληρης της Pfizer σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε ο CEO της
Pfizer.
Κλείνοντας την ομιλία του υπογράμμισε πως «είναι στο χέρι μας να συμβάλλουμε
στην εξέλιξη της Ελλάδας μας, αρκεί να εμπιστευτούμε και να στηρίζουμε τους
νέους μας, να είμαστε συνεργατικοί και να θυμόμαστε πάντα πως η καινοτομία
αποτελεί βασικό συστατικό στην πρόοδο και την κοινωνική ευημερία στο μέλλον».
Τον κ. Μπουρλά προσφώνησε η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας Ισραήλ Γιάννα Παναγοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στη διεθνή
εμβέλεια της προσωπικότητας του CEO της Pfizer, λέγοντας ότι «τού όφειλε η
Θεσσαλονίκη μια τέτοια τιμή», ενώ νωρίτερα, στην ομιλία της είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων- στη σημασία της συνεργασίας των δύο κρατών (Ελλάδας και
Ισραήλ) σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως είπε.
Η κ. Παναγοπούλου έδωσε στον κ. Μπουρλά ένα αντίγραφο από το έργο
«Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που κοσμεί το παραλιακό μέτωπο της
Θεσσαλονίκης και αποτελεί σήμα- κατατεθέν του, ενώ ο πρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣΕ) και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Δαυίδ Σαλτιέλ (και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης) τού έδωσε ένα αντίγραφο
(βάσει σχεδίου) του Μουσείου Ολοκαυτώματος που αναμένεται να ανεγερθεί στη
Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του, ο κ. Σαλτιέλ είχε αναφερθεί -μεταξύ άλλων- στην
απόφαση του Άλμπερτ Μπουρλά να παραχωρήσει το χρηματικό έπαθλο του
Genesis Prize, του επονομαζόμενου Νόμπελ του Ισραήλ, για να στηρίξει
πρωτοβουλίες όπως το εμβληματικό Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδας.
Χαιρετισμοί
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος ανέφερε -μεταξύ άλλωνπως σήμερα «τιμούμε τον άνθρωπο που αγκάλιασε την επιστημονική κοινότητα
στον αγώνα για μια έγκαιρη και αποτελεσματική ασπίδα προστασίας απέναντι στη
φονική πανδημία του κορονοϊού. Και ηγήθηκε των προσπαθειών για την παραγωγή

32

εμβολίων και φαρμάκων, που έσωσαν εκατομμύρια ζωές», αλλά και τον «άνθρωπο
που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, για να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος σε μία από
τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Τον Έλληνα που δεν ξέχασε
ποτέ τις ρίζες του».
Ο κ. Καλαφάτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της
Pfizer, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «μια εντυπωσιακή επένδυση που δίνει
δουλειά σε σχεδόν 700 νέους Έλληνες. Τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα, όσο και σε
παιδιά που επέστρεψαν, από το εξωτερικό, όπου αναγκάστηκαν να βρεθούν στα
χρόνια της κρίσης. Που δίνει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να προσφέρουν
στην πατρίδα μας, μέσα από καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Που στέλνει
ταυτόχρονα το μήνυμα ότι η Ελλάδα -με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκηεπέστρεψε, στέκει γερά τράβα μπροστά και πάει ψηλά».
Στην προσωπικότητα και το έργο του Άλμπερτ Μπουρλά αναφέρθηκε
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, καλωσορίζοντάς τον στην πόλη, λέγοντας πως ο ίδιος
ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχε την εμπειρία του χειρισμού του κρούσματος 0,
αφού εδώ εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε
στη Θεσσαλονίκη της καινοτομίας και των επενδύσεων και δήλωσε την υποστήριξή
του στο έργο της ανέγερσης του Μουσείου του Ολοκαυτώματος και τις ενέργειες
που έχει κάνει η διοίκηση του Δήμου προς αυτή την κατεύθυνση.
Για «έναν άνθρωπο όχι μόνο σήκωσε την Ελλάδα ψηλά αλλά κατάφερε, μέσα από
τη δουλειά του ιδίου και των συνεργατών του στον παγκόσμιο κολοσσό της Pfizer
να αποδείξει [...] ότι όταν είσαι προσηλωμένος στο στόχο κι έχεις όραμα και όρεξη
για δουλειά, δεν μπορεί να σε σταματήσει τίποτα», έκανε αναφορά στον δικό του
χαιρετισμό
ο περιφερειάρχης
Κεντρικής
Μακεδονίας
Απόστολος
Τζιτζικώστας. «Ο Άκης Μπουρλά δεν είναι απλά μια παγκόσμια προσωπικότητα
[...] αλλά και ο άνθρωπος εκείνος που αποτελεί ζωντανό φάρο για όλους μας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.
Για τον συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος «ταξίδεψε το όνομα της πόλης και του
Πανεπιστημίου σε όλο τον κόσμο», μίλησε, από την πλευρά του, ο πρύτανης του
ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ αναφέρθηκε και «στο εθνικό
οικοσύστημα καινοτομίας που δομείται, λειτουργεί κι αναπτύσσεται με βάση το
δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο». «Η βόρεια Ελλάδα και η σύγχρονη Θεσσαλονίκη
αποτελεί αδιαμφισβήτητο πόλο έλξης για την έρευνα, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα στη χώρα», τόνισε ο πρύτανης.
Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η επίσης επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ (σ.σ. είχε αναγορευτεί τον περασμένο Σεπτέμβριο) και
πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδας 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου, που σε δήλωσή
της τόνισε -μεταξύ άλλων- πως «η αναγόρευση του Δρα Άλμπερτ Μπουρλά, ενός
από τους πρωτοπόρους της εποχής μας, σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου
Ελλάδας-Ισραήλ, στρέφει το βλέμμα μας προς το μέλλον. Στις καινοτόμες
αναπτυξιακές ιδέες και τις επενδύσεις, που με τη συμπόρευση και τη συνεργασία
της Ελλάδας και του Ισραήλ, γίνονται εφαλτήριο για πρόοδο και ευημερία. Όπως η
μεγάλη επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, που ανοίγει δρόμους σε νέους
επιστήμονες να διαπρέψουν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τεχνολογικού
αποτυπώματος της χώρας μας».
«Μαζί με τον κ. Μπουρλά, λοιπόν, εδώ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που
τελειώσαμε και οι δυο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με εκείνους που πιστεύουν στους
κοινούς αγώνες για την επίτευξη κοινών στόχων», επισημαίνει η κ. Αγγελοπούλου.
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Το «παρών» στη σημερινή εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές,
εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών και διπλωματικών αρχών, του
ακαδημαϊκού κόσμου, των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης κ.ά.
Η εκδήλωση άνοιξε και έκλεισε με την καλλιτεχνική συμβολή του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ κατά
τη διάρκεια της τελετής προς στιγμήν σημειώθηκε ένταση, όταν στην αίθουσα
μπήκαν μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί σε αναστολή κι άρχισαν να φωνάζουν «να
μας απαντήσει ένα γιατί» κ.ά. Οι υγειονομικοί οδηγήθηκαν εκτός της αίθουσας από
αστυνομικούς και η εκδήλωση συνεχίστηκε με την κ. Παναγοπούλου να παίρνει τον
λόγο.
ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, 22.5.2022

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε, στις 25.5.2022, ο νέος πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) Δαυίδ Σαλτιέλ.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρει: «Συγκινήθηκα με την
επίσκεψή μου στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη συνάντηση με τον
πρόεδρο Σαλτιέλ, για να μάθω περισσότερα για το εβραϊκό παρελθόν της
Θεσσαλονίκης και τα σχέδια για το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας, μια
υπενθύμιση σε όλους μας για τις ζωές που χάθηκαν και την ανάγκη μας να σταθούμε
ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό».

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στο οποίο θα διερευνηθούν σε βάθος οι
πολιτισμοί της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και της αρχαίας Μεσογείου, στοχεύει να
γίνει το ΑΠΘ, όπως επισημάνθηκε στο διεθνές συνέδριο που διεξήχθη στις 2 & 3
Ιουνίου 2022 με τίτλο «Διαπολιτισμικές Επαφές ανάμεσα στην αρχαία Εγγύς
Ανατολή και στη Μεσόγειο» («Intercultural Contacts between Ancient Near East
and the Mediterranean») που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Τμήμα Θεολογίας
του Αριστοτελείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Αρχαίας Εγγύς
Ανατολής του Εβραϊκού Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων. Το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε
στη συνάντηση από τον αν. γενικό γραμματέα κ. Άκη Ρομπίσα.
«Οι αρχαίοι πολιτισμοί, όπως και οι σύγχρονοι, αναπτύχθηκαν σε συνεχή
αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους, και οποιαδήποτε μελέτη παραβλέπει
αυτή την αλληλεπίδραση και δεν τη λαμβάνει υπόψη, είναι καταδικασμένη να
θεωρείται ελλιπής», επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος
Παπαϊωάννου, ανοίγοντας τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου, σημειώνοντας ότι
σήμερα με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου στα προγράμματα σπουδών
περιλαμβάνονται μαθήματα Αιγυπτιολογίας, «τα ελληνικά πανεπιστήμια
γενικότερα, λόγω του ότι εστιάζουν στο τεράστιο και ανεξάντλητο υλικό προς μελέτη
των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών πολιτισμών, δεν έχουν επεκτείνει ακόμη
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επαρκώς την έρευνά τους για τη μελέτη της αρχαίας Εγγύς Ανατολής σε συνδυασμό
με τη μελέτη της αρχαίας Μεσογείου».
Ο πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε στα πολυάριθμα παραδείγματα διαπολιτισμικής
επαφής μεταξύ της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και της Μεσογείου, δύο μεγάλες
γεωγραφικές περιοχές που μοιράζονται πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία, ως
χαρακτηριστικότερα των οποίων σημείωσε τη σύνδεση του Πλάτωνα με την
αιγυπτιακή σοφία και τη σχέση μεταξύ των Προσωκρατικών και της Βαβυλωνιακής
επιστήμης και αστρονομίας. «Επιπλέον βλέπουμε τον Μέγα Αλέξανδρο να ξεκινά
από τη Μεσόγειο και να φτάνει μέχρι τα βάθη της Ινδίας, ενώ τα μεταγενέστερα
ελληνιστικά βασίλεια ιδρύθηκαν σε περιοχές της Αιγύπτου και του αρχαίου Ιράκ,
διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην ύστερη ιστορία της αρχαίας Μεσοποταμίας».
Τη σημασία της θεματικής του συνεδρίου για την εβραϊκή κοινότητα ανέδειξε
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδας, Γιομτώβ Άκης Ρομπίσα, σημειώνοντας ότι μέσα από μία παραγωγική και
πολυεπίπεδη συνεργασία, φωτίζεται μία συναρπαστική περίοδος της αρχαιότητας
για την οποία λίγα είναι γνωστά. «Η εβραϊκή παρουσία στο ελληνικό έδαφος
καταγράφεται σε ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται
από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Αναφορά αυτής της αλληλεπίδρασης γίνεται επίσης στο
πρώτο βιβλίο των Μακκαβαίων καθώς και στα γραπτά των Εβραίων ιστορικών
Φίλωνα και Ιωσήπου», ανέφερε.
Στα συνδετικά στοιχεία μεταξύ δύο πολιτισμών αναφέρθηκε ο καθηγητής
Ασσυριολογίας στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της
Ιερουσαλήμ Γιούρι Γκαμπάι, εξηγώντας πως «δεν είναι τόσο μακριά ο ένας
πολιτισμός από τον άλλο, αλλά συνήθως διερευνώνται με πολύ συγκεκριμένο
τρόπο χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ τους».
«Πέρα από την ίδια την αλληλεπίδραση, η συγκριτική μέθοδος στις ανθρωπιστικές
επιστήμες είναι πάντα σημαντική, γιατί μελετώντας το γνωστικό μας αντικείμενο
θέτουμε ερωτήματα, και όταν παρατηρούμε τον τρόπο μελέτης σε άλλους κλάδους
για παρόμοια πολιτιστικά και ιστορικά φαινόμενα, αυτό μας βοηθά να δούμε με νέα
ματιά τον κλάδο μας και να θέσουμε νέα ερωτήματα», εξήγησε.
Στη μοναδικότητα της επιστημονικής προσέγγισης για την κοινή μελέτη του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού και της αρχαίας Εγγύς Ανατολής αναφέρθηκε ο κοσμήτορας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης και εξήρε
το συνεχές έργο των ερευνητών που εργάζονται για αυτήν, Παναγιώτη Παχή και
Χρυσούλας Παπαδοπούλου από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ και του απόφοιτου
του Τμήματος- νυν μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του
Εβραϊκού Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων και εκ των διοργανωτών του συνεδρίουΑστέριου Κεχαγιά. «Είναι το πρώτο συνέδριο παγκοσμίως με αυτή τη
θεματολογία», σημείωσε ο κ. Σταμούλης.
«Η θρησκεία τις τελευταίες δεκαετίες έχει επανεμφανιστεί με δυναμικό τρόπο στις
δυτικές κοινωνίες, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στη διεθνή δημόσια σφαίρα»,
επισήμανε ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, Νίκος Μαγγιώρος. «Η θρησκεία
συνδέεται με τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς και συμβάλλει
στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας, αλλά δυστυχώς
συνδέεται και με κοινωνικές εντάσεις και πολύ συχνά με τη βία. Αυτή η νέα
πραγματικότητα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μια διεπιστημονική μελέτη των
θρησκειών. Δεν αρκεί να εστιάζουμε μόνο στη σύγχρονη κατάσταση, αλλά είναι
απολύτως απαραίτητο να ασχοληθούμε, να βρούμε τις διαδρομές των
θρησκευτικών μας παραδόσεων, πολιτισμών, ώστε να κατανοήσουμε τις εξελίξεις
ανά τους αιώνες. Είναι απολύτως απαραίτητο να μελετηθεί ο ρόλος της θρησκείας
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στο σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο και η συμβολή της στην παγκόσμια
σταθερότητα», επισήμανε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ, 2.6.2022

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 επισκέφτηκε την Κοινότητά μας ο κ. Σαμ Γκρούμπερ,
Αναπλ. Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο στις Συρακούσες της Νέας
Υόρκης και Πρόεδρος του Οργανισμού «Διεθνής Έρευνα για τα Εβραϊκά Μνημεία»
στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στις Ελληνικές Εβραϊκές Κοινότητες.
Σκοπός της περιοδείας του είναι η καταγραφή και αποτύπωση των Μνημείων
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν στον παγκόσμιο
κατάλογο χώρων μνήμης και μνημείων του Ολοκαυτώματος, που ετοιμάζει ο
Οργανισμός που εκπροσωπεί.
Τον υποδέχτηκαν στη Συναγωγή ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Καμπελής, ο Αντιπρόεδρος
κ. Μωυσής Μανουάχ και η Διευθύντρια κ. Αλίνα Μωυσή και του παρουσίασαν την
ιστορία και το χρονικό της αναστήλωσής της. Ο κ. Γκρούμπερ έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και φωτογράφησε την κάθε λεπτομέρεια της αρχικής κατασκευής και
των επεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ενώ ενημερώθηκε για τις εργασίες
που πρέπει ακόμα να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο.
Αργότερα, σε γεύμα εργασίας που του παρατέθηκε, η Γεν. Γραμματέας κ. Μπέττυ
Μαγρίζου και ο κ. Αλμπέρτος Μισδραχής, εκ μέρους της Επιτροπής Έργου
Συναγωγής, του περιέγραψαν τις προσπάθειες που έχει κάνει η Κοινότητά μας για
χρηματοδότηση του έργου, ώστε να αποκτήσει και πάλι το «θρησκευτικό της σπίτι»
και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις για προσέλκυση χορηγιών, στις οποίες ο κ.
Γκρούμπερ υποσχέθηκε να βοηθήσει.
Στη συνέχεια, ο κ. Γκρούμπερ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και τη
Διευθύντρια, επισκέφτηκε και αποτύπωσε τα Μνημεία Ολοκαυτώματος (Μνημείο
Εβραίων Μαρτύρων κατοχής και αναθηματική στήλη Άννας Φρανκ) και ξεναγήθηκε
στα ενδιαφέροντα αξιοθέατα της Λάρισας.
Την επόμενη ημέρα η κ. Μπέττυ Μαγρίζου τον συνόδευσε στο Εβραϊκό νεκροταφείο
της Λάρισας, όπου ο κ. Γκρούμπερ φωτογράφησε τα μνήματα, που «λένε» κι αυτά
με τον δικό τους τρόπο την ιστορία της Κοινότητάς μας.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: "ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΣΙΝΤΟΥΡ. ΤΟ
ΠΡΟΣΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ"
TOY ΡΑΒΒΙΝΟY ΗΛΙΑ ΣΑΜΠΕΤΑΪ
Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2022
Στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται από τον συγγραφέα: «Το παρόν
πόνημα αφιερώνεται στις νεότερες γενεές Ιουδαίων που επιθυμούν να
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εντρυφήσουν στο τελετουργικό της Συναγωγής και σε όσους επιζητούν να
γνωρίσουν τον Ιουδαϊκό δίαυλο επικοινωνίας με τον Ουράνιο Πατέρα μας».
Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου: «Μέσα από τις σελίδες του Σιντούρ
αναδύεται Ιστορία τεσσάρων και πλέον χιλιετιών. Οι Ιουδαίοι είμαστε απόγονοι του
Αβραάμ, ο οποίος στο κάλεσμα του Ύψιστου απάντησε: Ορίστε – εδώ είμαι!
Είμαστε κληρονόμοι των Φυλών του Ισραήλ που απελευθερώθηκαν από τη δουλεία
της Αιγύπτου, που πορεύτηκαν υπό τον Μωυσή στην έρημο και στρατοπέδευσαν
στους πρόποδες του Όρους Σινά για να ακούσουν το κοσμοϊστορικό διάγγελμα για
την Τορά.
Υπήρξαμε αποδέκτες των κηρυγμάτων των Προφητών και μαθητές των
Νομοδιδασκάλων του Ταλμούδ, των Ποιητών και Φιλοσόφων της Σεφαράδ.
Γιορτάσαμε το χάραμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, όμως λίγο αργότερα
υποστήκαμε το λιντσάρισμα των Ψευδοεπιστημόνων προαγωγών περί
ανωτερότητας της Άριας Φυλής. Ως Έλληνες Ιουδαίοι είμαστε απόγονοι την
γηγενών Ρωμανιωτών και των ισπανόφωνων Σεφαραδιτών. Είμαστε η οικογένεια
των αθώων και αγίων Θυμάτων της Σοά∙ είμαστε οι συγγενείς των Επιζησάντων
του Ναζιστικού Ολέθρου – αδέλφια, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Είμαστε αδέλφια
της οικογένειας των Σκαπανέων: Χαλουτσίμ, που αγωνίσθηκαν για την αναγέννηση
της σύγχρονής Εβραϊκής Εστίας – του Κράτους Ισραήλ».
Περιγραφή από το εσώφυλλο του βιβλίου: Το Προσευχολόγιο της Συναγωγής
– Σιντούρ, έργο μοναδικής αξίας της ιουδαϊκής παράδοσης, αποτελεί απόσταγμα
της σοφίας και της αρετής πνευματικών προσώπων που έδρασαν σε διαφορετικούς
τόπους για περισσότερες από τέσσερις χιλιετίες. Από γενιά σε γενιά
μεταβιβάζονταν τα χειρόγραφα κείμενα των προσευχών, ως ακριβά οικογενειακά
θρησκευτικά κειμήλια, και έτσι συγκροτήθηκαν σταδιακά τα πρώτα ολοκληρωμένα
προσευχολόγια. Κεντρικό άξονα μελέτης του ραββίνου Ηλία Σαμπετάι συνιστούν οι
τρεις ημερήσιες θεσμοθετημένες προσευχές, Τεφιλότ: Σαχρίτ-πρωινή, Μινχάαπογευματινή, Αρβίτ-βραδινή. Ωστόσο, ο αναγνώστης θα γοητευτεί και από τα
αναρίθμητα Βιβλικά κείμενα που αποτυπώνουν τον Λόγο του Θεού για την
ισραηλιτική κοινότητα, την οικοδόμηση του Βασιλείου Του επί γης, την αρμονική
συμβίωση όλων των λαών της οικουμένης με δικαιοσύνη και αγάπη. Σε μια χρονική
περίοδο που τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτητα φωτός προκαλώντας παγκόσμια
ανησυχία, ένας κόσμος πίστης και ηθικής ακεραιότητας αποτελεί ζητούμενο των
καιρών, και η ιουδαϊκή παράδοση σίγουρα έχει πολλά και πραγματικά αξιόλογα να
μας διδάξει.
*Στοιχεία από ιστοσελίδα Ι.Κ. Λάρισας, 2.6.2022

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α:
ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιείται ο θάνατος του Δαυίδ
(Τζων) Ελιέζερ Μωυσή, ετών 68.
ΓΕΝΝΗΣH – ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ: Από την Ι.Κ. Λάρισας ανακοινώθηκε η γέννηση της
Αλίκης, κόρη της Έστερ Μπέγα και του Λάμπρου Αραμπατζή.
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ ΣΤΗΝ Ι.Κ.
ΒΟΛΟΥ
Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 επισκεφτήκαν την Συναγωγή Βόλου δεκαπέντε
φοιτητές του Ερευνητικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Σιμεόν Βέιλ του
Πανεπιστημίου Μπέν Γκουριόν στο Νέγκεβ (European studies at Ben-Gurion
University of the Negev) τους οποίους καλωσόρισε, υποδέχτηκε και ξενάγησε ο
θρησκευτικός λειτουργός της Κοινότητά μας κ. Μεναχέμ –Μάκης Μωυσής.
Στη συνέχεια μας απέστειλαν την παρακάτω επιστολή την οποία και σας
παραθέτουμε:
«Την περασμένη Παρασκευή λίγο πριν το Σσαμπάτ, εμείς οι φοιτητές του
ερευνητικού κέντρου Ευρωπαϊκών σπουδών Σιμεόν Βέιλ του Πανεπιστημίου Μπέν
Γκουριόν στο Νέγκεβ, είχαμε το προνόμιο να συναντήσουμε τον Μεναχέμ Μωυσή,
μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου στην Ελλάδα για μια θερμή και εγκάρδια
επίσκεψη .
Ο αγαπητός Μεναχέμ μας εξέθεσε την πλούσια ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας
σχετικά με την Περιοχή του Πηλίου και της Ελλάδας γενικότερα δια μέσου των
χρόνων. Ακούσαμε για την ιστορία των Εβραίων στην Ελλάδα πριν από τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο και για τον τρόπο που ανέκαμψαν και ξαναέχτισαν την ζωή τους
μέχρι και σήμερα.
Γίναμε δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες και ένα μεγάλο χαμόγελο και μας συγκίνησε
πολύ η επίσκεψή μας στην Συναγωγή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μεναχέμ
και την Εβραϊκή Κοινότητα του Βόλου για την μοναδική ευκαιρία που είχαμε να
μάθουμε και να ακούσουμε τα τόσο ενδιαφέροντα και ανεκτίμητα σχετικά με την
Εβραϊκή και Ισραηλινή μας ταυτότητα».

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1940 – 1945» ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Στις 14.6.2022, ο Δήμος Χαλκιδέων ανάρτησε την ακόλουθη ανακοίνωση στο
λογαριασμό του στο facebook σχετικά με την παρουσίαση του βιβλίου «Η Ιστορία
της Εβραϊκής Κοινότητας Χαλκίδας - Αναμνήσεις 1940-1945» του Μαΐρ – Μάριου
Μαϊση που έγινε στις 13.6.2022 στη Χαλκίδα.
«Στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μαΐρ – Μάριου Μαϊση «Η Ιστορία της
Εβραϊκής Κοινότητας Χαλκίδας - Αναμνήσεις 1940-1945», που πραγματοποιήθηκε,
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 στο Κόκκινο Σπίτι, από την Ισραηλιτική Κοινότητα
Χαλκίδας, τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Χαλκίδας και την Ευβοϊκή Αρχαιόφιλο
Εταιρεία, παρευρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.
«Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορεί να προσθέσει κάποιος, μετά την τόσο γλαφυρή
απόδοση της πλοκής και της δομής του βιβλίου από τους έγκριτους ομιλητές και
κυρίως από τον συγγραφέα του. Μέσα από το βιβλίο αυτό αναβιώνει, για ακόμα μια
φορά, η μάχη του καλού με το κακό. Μια μάχη που ξεκινά από τον καθένα μας
ξεχωριστά και φτάνει μέχρι τις μεγάλες μάχες που καθορίζουν τις τύχες των λαών.
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Αυτό που μένει είναι ότι το καλό πάντα επιβιώνει, ακόμη κι αν δεν επιβιώσει σε αυτό
τον κόσμο, σίγουρα θα έρθει και θα μας δικαιώσει στον άλλο.
Η ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας είναι η ιστορία της πόλης μας. Δεν μπορώ να
την ξεχωρίσω. Πραγματικά ευχαριστούμε τον κ. Μαϊση, διότι είναι θεματοφύλακας
της Ιστορίας αυτής και μέσα από τα συγγράμματά του αφήνει μια μεγάλη
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.», ανέφερε στον σύντομο χαιρετισμό της η
Δήμαρχος Χαλκιδέων».
ΠΗΓΗ: facebook ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 14.6.2022

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ
ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΈΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΩΝΩΝ
Από μικρή περνούσα από την Εβραϊκή, άκουγα το όνομα και δεν ήξερα τι είναι αυτό
το πράγμα. Με τα χρόνια ένιωθα ντροπή που δεν είχα μπει στη διαδικασία να
μάθω». Αν η Μαρία Μπούα ένιωθε ντροπή για το ότι δεν ήξερε τίποτα για ένα
σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου της, πόσο ντροπή θα έπρεπε να νιώθουν
όσοι δεν φρόντισαν να πληροφορήσουν την ίδια και όλους τους συνομηλίκους της
γι’ αυτό;
Συνθέτρια η ίδια και συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ «Οι Εβραίοι της Κέρκυρας»,
που προβλήθηκε πρόσφατα στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, εκτός
από τη μουσική για τη μοναδική μέχρι σήμερα ταινία τεκμηρίωσης με αυτό το θέμα,
που είναι ελάχιστα γνωστό τόσο στο πανελλήνιο όσο και στην τοπική κοινωνία,
ιδίως στις νεότερες γενιές, μαζί με την ιστορικό Χριστιάννα Λάτσα, έκανε και την
έρευνα και τη γύρισε με τον σκηνοθέτη Γιάννη-Μιριάν Γκεργκεβίτσα.
Εξηγεί: «Με τον Γιάννη αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατό να μην έχει γίνει τόσα
χρόνια κάποιο ντοκιμαντέρ. Μου λένε ότι το έκανα γιατί είμαι Εβραία, ενώ δεν είμαι
Εβραία, είμαι χριστιανή, αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό, έτσι κι αλλιώς. Το
έκανα γιατί μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα και να γράφω μουσική για ταινίες.
Είναι ωραίο να κάνεις ντοκιμαντέρ με ιστορικό περιεχόμενο, φόρο τιμής στους
ανθρώπους που πέθαναν. Θα μπορούσαν να είναι και χριστιανοί, για μένα όλοι
είμαστε Εβραίοι, όλοι είμαστε Χριστιανοί, όλοι είμαστε άνθρωποι».
Με τον Γιάννη-Μιριάν Γκεργκεβίτσα γνωρίστηκαν πριν από λίγα χρόνια και εν μέσω
της πρώτης καραντίνας συζητούσαν την πιθανότητα να γυρίσουν κάποιο
ντοκιμαντέρ. Ήταν εκείνου ιδέα να ασχοληθούν με την εβραϊκή συνοικία, γιατί
ακριβώς δεν ήξεραν τίποτα γι’ αυτήν. Μαζί το αποφάσισαν, μαζί το σχεδίασαν και
μαζί, χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη, με ελάχιστο προϋπολογισμό, το
ολοκλήρωσαν, με στόχο προβληθεί κυρίως σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Γι’ αυτό
δεν έχει παρουσιαστεί στην πόλη τους ακόμα.
Οι δυσκολίες ήταν πολλές, καθώς οι τελευταίοι εναπομείναντες Εβραίοι στο νησί
θέλουν να ξεχάσουν. Η Μαρία λέει σχετικά: «Με μεγάλη δυσκολία βρήκαμε
κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν, αλλά επειδή η Εβραϊκή είναι στο κέντρο
της Κέρκυρας, ένα ιδιαίτερα κεντρικό πέρασμα με παλιά και καινούργια κτίρια, εμείς
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θέλαμε να μάθουμε την ιστορία τους. Τα περισσότερα είναι γκρεμισμένα και δίπλα
τους είναι χτισμένα καινούργια, μόνο η Συναγωγή είναι σε καλή κατάσταση.
Προσωπικά, με ενδιέφερε να καταγράψουμε πολύ συνοπτικά όσα συνέβησαν, τα
κομβικά σημεία, και να μάθει ο κόσμος, και εγώ προσωπικά, τη γενική κουλτούρα,
τη νοοτροπία και την ιστορία των Εβραίων της Κέρκυρας, Ήθελα να αναδείξω τα
έθιμα, τους γάμους, τον τρόπο της ζωής της Εβραϊκής μέσα από τις μαρτυρίες των
ελάχιστων απογόνων που έχουν απομείνει και όχι να εντρυφήσω σε λεπτομέρειες
της Ιστορίας που ίσως κουράσουν το κοινό. Να συμπληρώσω ότι μεγάλη βοήθεια
πρόσφερε η Ανθή Κυρτσόγλου στις συνεντεύξεις, ο Γιώργος Ζούμπος στην έρευνα
και ο δημοσιογράφος Γιάννης Ανδριώτης, που δάνεισε τη φωνή του στην
αφήγηση».
Ο Γιάννης-Μιριάν Γκεργκεβίτσα, ο νεαρός Κερκυραίος σκηνοθέτης αλβανικής
καταγωγής που ενδιαφέρθηκε για το θέμα, εξηγεί με τη σειρά του: «Γνώρισα τους
Εβραίους της Κέρκυρας μέσα από το ντοκιμαντέρ. Δούλευα στο τοπικό κανάλι Star
TV και είχαμε κάνει ρεπορτάζ για τα κτίρια της Εβραϊκής που είναι ετοιμόρροπα και
δεν έχουν ιδιοκτήτες. Έτσι άρχισαν να μου αποκαλύπτονται τα γεγονότα.
Στενοχωρήθηκα πολύ με τις εικόνες που είδα και από τα πλάνα που μας έστειλαν
από το Εβραϊκό Μουσείο Αμερικής. Ζητήσαμε υλικό και από το Corfu History και
από την Εβραϊκή Κοινότητα, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε. Τα διάφορα σάιτ και
τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ανακοίνωσαν ότι γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ, δεν έκαναν ούτε
αφιέρωμα ούτε μας πήραν κάποια συνέντευξη. Περιμέναμε, αλλά κανείς από την
τοπική τηλεόραση δεν μας έκανε κρούση. Αντιθέτως, βγήκαμε ζωντανά στο Ionian
TV και την ΕΡΤ3».
Παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ, ανακάλυψα ότι πράγματι τα γεγονότα της
Κέρκυρας είναι σχετικά άγνωστα. Θυμήθηκα ωστόσο ότι ο φίλος συγγραφέας
Βασίλης Μπούτος, όταν έγραψε ένα μυθιστόρημα επάνω σε αυτά με τίτλο «Η
συκοφαντία του αίματος», αντιμετώπισε προβλήματα και είχε δικαστικές διαμάχες
με απογόνους ανθρώπων που, σύμφωνα με τεκμήρια της εποχής, κράτησαν
αμφιλεγόμενη στάση στις εξελίξεις.
Έτσι, λόγω κάποιων αποκαλύψεων που παραμένουν μέχρι σήμερα ταμπού
σχετικά με τον ρόλο των τοπικών κατοχικών αρχών στον αφανισμό της τοπικής
κοινότητας μόλις έναν μήνα πριν από το τέλος του πολέμου, βρέθηκαν να
κατηγορούνται δημοσίως ακριβώς γιατί κανένας δεν καταδικάστηκε με την
Απελευθέρωση.
Το γεγονός είναι ότι μια κοινότητα που αριθμούσε αιώνες παρουσίας στο νησί
αφανίστηκε μέσα σε μερικές μέρες στα κρεματόρια του Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Τα
παιδιά που υπογράφουν το ντοκιμαντέρ τολμούν να φέρουν τα πάντα στο φως.
Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Ρωμανιώτες Εβραίοι, δηλαδή
αυτόχθονες που μιλούσαν ελληνικά, ζούσαν ανέκαθεν στην πόλη της Κέρκυρας και
συγκεκριμένα στον λόφο Καμπιέλου που οι ντόπιοι αποκαλούσαν «Οβριοβούνι».
Όταν οι Ενετοί γύρω στο 1425 σχεδίασαν νέα οχύρωση, εκείνοι διασκορπίστηκαν
σε ολόκληρη την πόλη, σε γειτονιές με χριστιανούς.
Ωστόσο, με τα χρόνια συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένο χώρο στην
πυκνοκατοικημένη περιοχή με τα στενά σοκάκια, πάνω κάτω εκεί όπου βρίσκεται
και σήμερα ο ονομαστός συνοικισμός, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα γκέτο, αν και
ένα προστατευτικό τείχος χτισμένο περιμετρικά πρόσφερε μια σχετική ασφάλεια.
Μετά το 1492, με τον διωγμό των Εβραίων από την Ισπανία, κατέφθασαν στον
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ελλαδικό χώρο Σεφαραδίτες Εβραίοι, αλλά η πλειονότητά τους κατέληξε στη
Θεσσαλονίκη.
Ήταν το 1540 όταν ένα νέο κύμα από τη Νότια Ιταλία, συγκεκριμένα από την
Απουλία, κατέφθασε και εγκαταστάθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα. Έναν
αιώνα μετά, στους λεγόμενους Πουλιέζους, οι οποίοι μιλούσαν και μια δική τους
διάλεκτο, προστέθηκαν αρκετοί που έφθασαν από την Πορτογαλία, οι Μαρράνος.
Οι δύο συνομοταξίες, Ρωμανιώτες, δηλαδή Γραικοί ελληνόγλωσσοι Εβραίοι, και
Πουλιέζοι δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους, οπότε είχαν και ξεχωριστές συναγωγές, τη
Scuola Greca και τη Scuola Pugliese. Πάντως, ως Εβραίοι τύχαιναν ιδιαίτερων
προνομίων έτσι κι αλλιώς από τη Βενετία, λόγω της γεωπολιτικής θέσης του νησιού,
και όταν μετά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571 αποφασίστηκε η εκδίωξη όλων
των Εβραίων από τις κτήσεις της, οι Κερκυραίοι Εβραίοι είχαν καλύτερη
αντιμετώπιση.
Παράλληλα, είχαν δικαίωμα να έχουν περιουσία και να εξασκούν τα επαγγέλματα
του δικηγόρου και του γιατρού, που αλλού απαγορευόταν. Έφεραν από τότε ένα
διακριτικό στο χρώμα του κίτρινου. Όταν στο τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα η
Κέρκυρα περιήλθε στην κατοχή της Γαλλίας του Ναπολέοντα η εβραϊκή κοινότητα
για πρώτη φορά είχε ίσα δικαιώματα και ισοπολιτεία με τους υπόλοιπους κατοίκους
του νησιού.
Η αγγλική πεντηκονταετής κατοχή από το 1814 μέχρι το 1864, προτού η Αγγλία
παραδώσει τα Ιόνια στην Ελλάδα, δεν ήταν και η ευτυχέστερη περίοδος για τους
4.000 Εβραίους της Κέρκυρας. Χωρίς πολιτικά δικαιώματα και χωρίς δικηγόρους,
επιδόθηκαν σε αυτό που ήξεραν καλύτερα, το εμπόριο, όπως και στα ναυτιλιακά.
Πάντως, εκείνο το διάστημα ιδρύθηκε και η τρίτη συναγωγή με την επωνυμία
«Νουόβα».
Με την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα οι Εβραίοι αυτομάτως έλαβαν
την ελληνική υπηκοότητα. Η άνθηση της κοινότητας ήταν πια εγγυημένη και
πράγματι τα χρόνια που ακολούθησαν οι περισσότερες οικογένειες απέκτησαν
ευρωστία και ευμάρεια, ενώ η κοινότητα διέθετε τα δικά της ιδρύματα και σχολεία.
Φυσικά, δεν ήταν όλοι πλούσιοι, υπήρχαν και μικροτεχνίτες και βιοτέχνες και
μικρέμποροι, ωστόσο παρατηρούνταν μια ακμή που ενοχλούσε, εξού και ο
αντισημιτισμός βρήκε την ευκαιρία να δείξει τις πραγματικές του διαστάσεις.
Στις 13 Απριλίου 1891, λίγο πριν από το χριστιανικό Πάσχα, η κόρη ενός ράφτη,
μόλις οκτώ ετών, η Ρουμπίνα Σάρδα, βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα σε έναν σάκο. Οι
Έλληνες έβαλαν σε εφαρμογή τη μεσαιωνική «συκοφαντία του αίματος», ότι
δηλαδή το κορίτσι δολοφονήθηκε ώστε το αίμα του να χρησιμοποιηθεί για
τελετουργίες.
Μάλιστα διαδόθηκε ότι το κορίτσι ήταν χριστιανό και ότι υπεύθυνοι του φονικού
ήταν οι γονείς. Ξέσπασαν συγκρούσεις, όχλος όρμησε στην Εβραϊκή, έβαλε φωτιά
σε σπίτια, λιθοβολήθηκε η κατοικία του ραβίνου και βεβηλώθηκε το εβραϊκό
νεκροταφείο. Ανέλαβε ο βρετανικός στόλος να επιβάλει την τάξη, ενώ στάλθηκαν
στρατιωτικές ενισχύσεις και από την ηπειρωτική χώρα.
Τα γεγονότα διήρκεσαν έναν μήνα, αφήνοντας πίσω είκοσι πέντε νεκρούς στην
Κέρκυρα και άλλους πέντε στη Ζάκυνθο, όπου επίσης σημειώθηκαν επεισόδια.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του έτους οι Εβραίοι να εγκαταλείψουν
κατά εκατοντάδες την Κέρκυρα, μεταναστεύοντας προς την Ευρώπη, τη
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Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και την Αίγυπτο. Συγχρόνως, για πρώτη
φορά Ρωμανιώτες και Πουλιέζοι ένωσαν τις δυνάμεις τους.
Κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής, τα πράγματα ήταν σχετικά ήρεμα για τους
Εβραίους της Κέρκυρας. Μάλιστα, χάρη στην παρουσία πλοίου του Ερυθρού
Σταυρού ένιωθαν ιδιαίτερα προστατευμένοι.
Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν οι Γερμανοί, αφού πρώτα βομβάρδισαν
την πόλη, καταστρέφοντας ιστορικά κτίρια, ανάμεσά τους τις δύο συναγωγές
«Πουλιέζα» και «Νουόβα», στις 27 του μήνα πήραν την κυριαρχία του νησιού από
τους Ιταλούς. Οι Εβραίοι είτε δεν είχαν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα περί
εκτοπισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης είτε λόγω της μεταξύ τους διχόνοιας
δεν έδωσαν σημασία.
Στις 9 Ιουνίου 1944 οι ναζιστικές δυνάμεις συγκέντρωσαν όλες τις οικογένειες στην
πλατεία Στρατού και από κει τους οδήγησαν στο Παλαιό Φρούριο. Απελπισμένοι
και αβοήθητοι, Εβραίοι κάθε ηλικίας –είχαν σηκώσει από τα κρεβάτια τους μέχρι και
αρρώστους– πρώτα παρέδωσαν ό,τι αντικείμενο αξίας είχαν επάνω τους και μετά
τα κλειδιά των σπιτιών τους, τα οποία την ίδια μέρα άρχισαν να λεηλατούνται – και
όχι μόνο από Γερμανούς στρατιώτες.
Οι τοπικές αρχές, δηλαδή η νομαρχία, η δημαρχία και η αστυνομία, λέγεται ότι δεν
έκαναν τίποτα, ενώ κυκλοφόρησε και τοιχοκολλήθηκε μια ανακοίνωση που
χαιρέτιζε το γεγονός ως κάτι απελευθερωτικό και απαιτούσε όποιος δεν είχε ακόμα
παραδοθεί να το κάνει αμέσως, αλλιώς θα θεωρούνταν προδότης. Η αυθεντική
προκήρυξη υπάρχει στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και ήταν αυτό το τεκμήριο που
χρησιμοποίησε ο Βασίλης Μπούτος, ενώ το επιβεβαιώνουν κι άλλοι ιστορικοί, σε
δικά τους βιβλία.
Μόλις και μετά βίας πρόλαβαν να ξεφύγουν περίπου διακόσιες γυναίκες και να
κρυφτούν στα χωριά, αλλάζοντας τα ονόματά τους. Δηλαδή αυτό που συνέβη στη
Ζάκυνθο, όπου ο δήμαρχος Λουκάς Καρέρ και ο μητροπολίτης Χρυσόστομος
Δημητρίου έσωσαν τους Εβραίους συμπολίτες τους, δεν συνέβη στην Κέρκυρα.
Ούτε πρόλαβαν να περάσουν στην ηπειρωτική χώρα και να καταφύγουν στα
βουνά.
Μια απόπειρα του ΕΑΜ να ενεργοποιήσει ψεύτικο συναγερμό ώστε να προκληθεί
αναστάτωση και γενικός ξεσηκωμός ώστε να αποδράσουν και να τους
φυγαδεύσουν στην Αλβανία δεν πέτυχε. Αντιθέτως, περί τα 2.000 άτομα
επιβιβάστηκαν σταδιακά σε μαούνες και φορτηγά πλοία και μέσω Ηγουμενίτσας και
Πάτρας πήγαν στο Χαϊδάρι και από κει με φορτηγά-βαγόνια, μετά από ταξίδι εννέα
ημερών, κατέληξαν στο στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, όπου οι περισσότεροι
οδηγήθηκαν σε θαλάμους αερίων και κρεματόρια. Ήταν 29 Ιουνίου 1944, ενώ η
απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία ήταν εν εξελίξει .
Στην Κέρκυρα επέστρεψαν 180 άτομα μετά από μεγάλες ταλαιπωρίες, για να βρουν
τα σπίτια τους ρημαγμένα και σε κάποιες περιπτώσεις κατειλημμένα από ξένους.
Όπως στην περίπτωση της πλούσιας κληρονόμου Μίλκας Κολονιμού, η οποία
χρειάστηκε να καταφύγει στα δικαστήρια ώστε να αποδείξει ότι το αρχοντικό του
πατέρα της και τα ακίνητα της οικογένειάς της δεν ανήκαν σε πασίγνωστο δικηγόρο
και συμβολαιογράφο της εποχής, που με πλαστογραφίες τα είχε ιδιοποιηθεί.
Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει, δίνοντας συνέντευξη, και μια ιδιαίτερα μαχητική
γυναίκα που ασχολείται με τα κοινά, η Νίνα Βιτάλ. Ο πατέρας της σώθηκε στο
Άουσβιτς γιατί ως νέο παλικάρι και ραδιοτεχνουργός αποδείχτηκε χρήσιμος και δεν
κατέληξε στους θαλάμους αερίων. Ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους που
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επέστρεψαν στη γενέτειρά του, όπου παντρεύτηκε Χριστιανή που χρειάστηκε να
αλλάξει θρήσκευμα.
Η κ. Βιτάλ λέει: «Στη Θεσσαλία σώθηκαν πολλοί που πήγαν στο βουνό με τον Άρη.
Μπορεί κανείς να τα διαβάσει αυτά στο βιβλίο του Στίβεν Μπόουμαν Jewish
resistance in wartime Greece, μεταφρασμένο από τον Ισαάκ Μπενμαγιόρ, σε
έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Εβραιοπούλες έγιναν
καπετανοπούλες στα βουνά με τον Βελουχιώτη. Δηλαδή ήταν μάχιμοι οι Εβραίοι,
δεν τους πήραν μόνο για να τους προφυλάξουν. Στην Κέρκυρα είχαμε Ρωμανιώτες,
δηλαδή αυτόχθονες Έλληνες, όπως είναι η κοινότητα στα Γιάννενα, οι οποίοι
βρίσκονταν σε μόνιμη αντιπαλότητα με τους Απουλιέζους, αλλά μετά τα γεγονότα
της σφαγής της Ρουμπίνας Σάρδα ενώθηκαν. Σεφαραδίτες είχαμε πάρα πολύ
λίγους, οι περισσότεροι είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα είμαστε εξήντα άτομα. Η συναγωγή δεν λειτουργεί πια. Στις μεγάλες γιορτές
φέρναμε ραβίνο είτε από το Ισραήλ είτε κάποιον θρησκευτικό λειτουργό από την
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι περισσότεροι, και να έχουν στην κατοχή τους τεκμήρια, δεν
τα δίνουν. Με το βομβαρδισμό του ’43 κάηκε όλη η Κέρκυρα και μαζί ένα μεγάλο
μέρος των αρχείων. Αυτήν τη στιγμή γίνεται μια καλή προσπάθεια από την
κοινότητα και ανακατασκευάζονται πολλά από τα κτίρια. Μάλιστα δίνονται σε
άπορους και σε φοιτητές, για να έχουν μια στέγη. Άλλα νοικιάζονται και με τα έσοδα
τους δίνονται επιδόματα. Δεν μιλάμε για τα γκρεμίδια πίσω από τη συναγωγή, τα
περισσότερα επί της Ευγενίου Βουλγάρεως, πολύ κεντρικό σημείο στην Κέρκυρα.
Ασχολούμαι με τα κοινά πολλά χρόνια και πρέπει να πω ότι δεν έχω νιώσει
αντιεβραϊσμό. Βέβαια, μπορεί να τον βγάλουν ανά πάσα στιγμή ακόμα και
άνθρωποι από τους οποίους δεν το περιμένεις.
Εγώ, που προέρχομαι από τον χώρο της αριστεράς, όταν κάνει κάτι στραβό το
κράτος του Ισραήλ, αντιμετωπίζω ένα μπάχαλο. "Μη με μπερδεύετε", τους λέω,
"δεν έχω σχέση με το Ισραήλ". Εγώ, όπως και οι γονείς μου, γεννήθηκα εδώ.
Βλέπεις ότι δεν είναι μόνο από την ακροδεξιά αλλά και από προοδευτικούς που
μπορεί να σου έρθει η ρουκέτα. Να μην ξεχνάμε αυτά που έγιναν γιατί όποιος τα
ξεχνάει, θα τα δει να επαναλαμβάνονται, επειδή ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία,
είναι συμπεριφορά. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γιατί το χρωστάω στη μνήμη του
πατέρα μου και της οικογένειας».
ΠΗΓΗ: LIFO, 4.5.2022, του Χρήστου Παρίδη

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν
Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗΣ Σ Υ Ν Α Γ Ω Γ Η Σ
* ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 – 16 Οκτωβρίου 2022
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων ανακοινώνει ότι το τριήμερο 14 – 16 Οκτωβρίου
2022 (Ωσανά Ραμπά) θα τελεστούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Συναγωγής
Τρικάλων, στο πλαίσιο σειράς εορταστικών εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων
θα ανακοινωθεί προσεχώς και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΚΙΣΕ και στο προσεχές
τεύχος των «Νέων μας».
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ΚΡΗΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΣΤΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ιστορικός Θεόδωρος Συντυχάκης στη διδακτορική του διατριβή (Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) με θέμα «Ιστορική μνήμη και Δημόσια Ιστορία: Ιστορικός
περίπατος ανάδειξης τόπων Εβραϊκού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ηρακλείου
Κρήτης» προτείνει τη διαδρομή ενός ιστορικού περιπάτου ανάδειξης τόπων
εβραϊκού ενδιαφέροντος στην γενέτειρά του, το Ηράκλειο Κρήτης.
Η διατριβή δομείται σε τρία τμήματα: Στο αρχικό, θεωρητικό μέρος, αναπτύσσεται
μια αδρομερής προσέγγιση των όρων της Ιστορίας και της Δημόσιας Ιστορίας,
καθώς και της σχέσης που αυτές αναπτύσσουν με το χώρο της Συλλογικής και της
Ιστορικής μνήμης. Στο εκτενέστερο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, επιχειρείται μια
ιστορική αναδρομή στη ζωή και τη δράση των μελών της εβραϊκής κοινότητας του
Ηρακλείου, ενώ στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, στο εφαρμοσμένο μέρος της,
παρουσιάζεται η πρόταση των σταθμών του ιστορικού περιπάτου όπου
προβάλλονται τα εβραϊκά τοπόσημα του Ηρακλείου

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συγγραφέων εξέλεξε επίτιμο μέλος της την
διακεκριμένη ιστορικό και συγγραφέα κα Ρένα Μόλχο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
25ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή του
28/23.5.2022, απoφάσισε τη σύγκληση του 25ου Τακτικού Συνεδρίου των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος
την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00’
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν την έκθεση–αναφορά των
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.E., περιόδου Σεπτεμβρίου
2019 – Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
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* Σημειώνουμε ότι -με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ι.Σ.E, που εγκρίθηκε
με το Π.Δ. 73/1995, ΦΕΚ 51/95, τ.Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα- η
υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν
από την ημερομηνία του Συνεδρίου, δηλ. μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022, στις
οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι οποίες πρέπει να τις υποβάλλουν στο
Κ.Ι.Σ.Ε., επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν από το Συνέδριο, δηλ. μέχρι την
Παρασκευή 9/9/2022.
Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ

***

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022.
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με email στο pr@kis.gr

Τα νέα μας Μάιος – Ιούνιος 2022
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