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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Νοιώθουμε όλοι συντετριμμένοι από την είδηση της φονικής, καθαρά αντισημιτικής 
επίθεσης στη Συναγωγή «Δέντρο Ζωής» του Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. 

Η ειδεχθής αυτή επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε 11 αθώους ανθρώπους, μόνο και 
μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι,  αποτελεί ένα ακόμη σήμα συναγερμού για το 
πόσο έχει διεισδύσει στις κοινωνίες ο τυφλός φανατισμός και για το που μπορεί να 
οδηγήσει το ρατσιστικό μίσος. Όταν η ρητορική μίσους γίνεται ανεκτή από μια 
κοινωνία σε ένα ευνομούμενο κράτος, χωρίς καμιά αντίδραση, τότε ο δρόμος 
για την άσκηση βίας δεν είναι μακρύς. 

Η καταδίκη του εγκλήματος είναι μια έκφραση συμπαράστασης στους συγγενείς 
των θυμάτων και μια πολιτική αποδοκιμασία της δολοφονικής πράξης, αλλά διόλου 
αποτελεσματική για την αποτροπή του επομένου εγκλήματος. Δεν αρκεί μόνο η 
ενίσχυση των μέτρων προστασίας των συναγωγών και των Εβραϊκών 
ιδρυμάτων. Είναι πλέον αναγκαία η διαμόρφωση και του νομοθετικού 
πλαισίου για την αποτροπή αυτών των εγκλημάτων. Η αντισημιτική ρητορική 
δεν μπορεί πλέον να μένει ατιμώρητη όταν μάλιστα προκαλεί, εμμέσως ή 
αμέσως,  σε άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων. 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του 
Ελληνικού Εβραϊσμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και ολόψυχα συμμετέχει 
στη διεθνή έκκληση των εβραϊκών οργανισμών για λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων προκειμένου οι Εβραίοι να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς σε όλες τις 
χώρες του κόσμου ως ισότιμοι πολίτες. Το έγκλημα στη συναγωγή «Δένδρο της 
Ζωής» στο Πίτσμπουργκ, προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση. Πρέπει όμως να 
προκαλέσει και την επαγρύπνηση. Την επαγρύπνηση όλων, Αρχών και 
πολιτών, για να μην θρηνήσουμε και άλλους Εβραίους ή μη, θύματα της 
μισαλλοδοξίας.                              

Παράλληλα, όπως σε όλες τις συναγωγές του κόσμου, το ΚΙΣΕ μαζί με τις 
Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος, διοργανώνουν επιμνημόσυνη δέηση για τα 
θύματα του Πίτσμπουργκ που θα τελεστεί σε όλες τις Συναγωγές της χώρας το 
προσεχές Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. 

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ DAVID HARRIS για τα ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Αγαπητέ David, 

Σοκαρισμένος από την χείριστη τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων στις ΗΠΑ, 
αισθάνομαι ότι η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού έχει 
καταστεί δυνατότερη, πιο αποφασιστική και επιτακτική. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
να τιμήσουμε τα θύματα και να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα μιας παρόμοιας 

mailto:INFO@KIS.GR
mailto:PR@KIS.GR
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:2018-10-29-09-39-04&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:2018-10-29-09-39-04&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:-david-harris&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:-david-harris&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:-david-harris&catid=12:2009&Itemid=41
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επίθεσης στο μέλλον. Οι προσευχές και οι σκέψεις μας απευθύνονται στα θύματα 
και τις οικογένειές τους. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζεις ότι στη δίκαιη μάχη σας, 
δεν είστε μόνοι διότι αυτή είναι και η δική μας μάχη. 

Με εκτίμηση 

Γιώργος 

Υ.Γ.: Σήμερα είναι η Εθνική εορτή (Ημέρα του ΟΧΙ), που μνημονεύει την ημέρα που 
η Ελλάδα αρνήθηκε να υποκύψει στον Ιταλικό φασισμό και ενεπλάκη στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε συνέχεια της Ελληνικής νίκης έναντι της Ιταλίας, η Ναζιστική 
Γερμανία και η Βουλγαρία εισέβαλαν στην Ελλάδα. Η τριπλή κατοχή οδήγησε στην 
εξόντωση του 9% του πληθυσμού μας, συμπεριλαμβανομένου και του 82% των 
Ελλήνων Εβραίων. 78 χρόνια μετά, οι Εβραίοι ακόμα δολοφονούνται μόνο και μόνο 
επειδή είναι Εβραίοι. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(WJC) ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

(WJC, Νέα Υόρκη, 27.10.2018): Στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης στη 
Συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» στο Πίτσμπουργκ, ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) Ρόναλντ Σ. Λόντερ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τις πραγματικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι εβραϊκές κοινότητες 
παγκοσμίως και προτρέπει τις Κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, 
ώστε ν’ αποφευχθεί επανάληψη παρόμοιας επίθεσης. 

«Η αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια που έγινε το Σάββατο στη 
Συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» στο Πίτσμπουργκ προκάλεσε απόλυτο σοκ σε όλες 
τις εβραϊκές κοινότητες, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στο εξωτερικό. Εδώ και αρκετό 
καιρό έχουμε προειδοποιήσει για την απότομη αύξηση του αντισημιτισμού στην 
άκρα-δεξιά και στην άκρα-αριστερά και προσευχόμαστε τα πολλά περιστατικά 
βανδαλισμού και βεβηλώσεων εβραϊκών  Ιδρυμάτων και χώρων που συμβαίνουν 
τελευταία, να μην καταλήξουν σε απώλειες ανθρώπων.    

«Αυτό το Σάββατο οι χειρότεροι εφιάλτες μας βγήκαν αληθινοί. Αθώοι άνθρωποι 
σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν για το απλούστατο έγκλημα ότι ήταν Εβραίοι. Αυτή 
ήταν μία στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας με μία σκόπιμη και 
σκληρή εκδήλωση αντισημιτισμού και μίσους και θα πρέπει να αφυπνίσει όλους 
τους Αμερικανούς γιατί αυτή η φρικτή ενέργεια συνέβη εδώ. Πρέπει να είμαστε σε 
επαγρύπνηση για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά. 

«Η Αστυνομία του Πίτσμπουργκ έδρασε άμεσα σε αυτή τη στυγερή επίθεση και γι’ 
αυτό είμαστε ευγνώμονες. Είναι απαραίτητο οι Αρχές παντού στις ΗΠΑ, καθώς και 
σε κάθε χώρα όπου υπάρχει εβραϊκή κοινότητα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους 
κάθε απειλή ανεξαρτήτως του πόσο επιβλαβής μπορεί να φαίνεται. Είναι ευθύνη 
των Κυβερνήσεων και όλων των επίσημων Αρχών να διασφαλίσουν ότι οι εβραϊκές 
κοινότητες, καθώς και οι οργανισμοί τους είναι ασφαλείς και προστατευμένες.     

«Το Τμήμα Ασφάλειας Εβραϊκών Κοινοτήτων του WJC συνεργάζεται με εθνικές και 
τοπικές Αρχές, σε περισσότερες από 50 χώρες, και παρέχει βοήθεια ώστε οι 
Κοινότητες να έχουν τις κατάλληλες υποδομές, καθώς και τα μέσα αντιμετώπισης 
κρίσεων για να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:2018-10-29-10-08-33&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2109:2018-10-29-10-08-33&catid=51:2009-05-26-11-05-45&Itemid=87
http://www.worldjewishcongress.org/en/news/wjc-president-lauder-in-aftermath-of-pittsburgh-attack-we-must-work-together-to-ensure-that-our-jewish-communities-are-secure-and-protected-10-6-2018
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οποιαδήποτε απειλή.  Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με σθένος και είμαστε έτοιμοι 
να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.  

«Ο καθένας μας, από τον απλό πολίτη έως τους Κυβερνητικούς παράγοντες 
έχουμε την ηθική υποχρέωση να βγούμε μπροστά και να καταδικάσουμε έντονα 
κάθε μορφή αντισημιτισμού ή ξενοφοβίας, καθώς φαίνεται να εκδηλώνονται με 
βίαιο τρόπο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μην είμαστε 
ευαισθητοποιημένοι στους πραγματικούς κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν.  Οι βανδαλισμοί, η ρητορική μίσους και άλλες εκφάνσεις τέτοιου είδους 
δεν πρέπει να αγνοούνται ή να υποτιμούνται. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην 
κατηγορηματική καταδίκη τέτοιων ενεργειών και σαφείς στο μήνυμά μας ότι δεν θα 
επιτρέψουμε να νικήσει ο τρόμος». 

• ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (EJC) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΚΑΙ ΛΥΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

(EJC, 28.10.2018): Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC) εκφράζει την  ανησυχία 
του και τη λύπη του για τη φονική επίθεση που έγινε στο κτίριο της συναγωγής 
«Δέντρο της Ζωής» στο Πίτσμπουργκ, χθές. 

«Αυτή η μοχθηρή πράξη βαρβαρότητας από ένοπλο άνδρα που φώναζε «Όλοι οι 
Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν», σε συνέχεια παρόμοιων σχολίων που είχε 
αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει πόσο εύκολα ο αντισημιτισμός 
μπορεί να μετατραπεί από ένα ρητορικό μίσος και μια υποκίνηση μίσους σε μια 
ακραία βία», δήλωσε ο Δρ. Μοσέ Κάντορ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού 
Συνεδρίου. 

«Αποδεικνύει το επίπεδο μίσους εναντίον των Εβραίων και τα κακά του 
αντισημιτισμού, ο οποίος δεν γνωρίζει όρια. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να 
εφαρμόσει ισχυρότερα μέτρα εναντίον της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης, 
γιατί όπως βλέπουμε, οι λέξεις μετράνε». 

«Αυτή η τραγωδία επίσης αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι οι συναγωγές μας, τα 
σχολεία μας και τα κοινοτικά μας κέντρα ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, να 
συνεχίζουν να προστατεύονται από τις Αρχές, αλλά και από τοπικούς εθελοντές. 
Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε για τις απειλές που δέχονται οι κοινότητές μας». 

Οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ευρώπης απευθύνουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους 
στις οικογένειες εκείνων που ειδεχθώς εφονεύθησαν κατά την αποτροπιαστική 
αυτή επίθεση και σε ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

 

https://eurojewcong.org/ejc-in-action/statements/ejc-expresses-shock-and-sadness-after-the-massacre-in-pittsburgh/
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ Ι. ΕΛΙΕΖΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ 

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Στις 30.10.2018 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα huffingtonpost άρθρο  
με τίτλο "PITTSBURG 27.10.2018:  

Η ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ"  
του δημοσιογράφου, ανταποκριτή της εφημερίδας Yedioth Achronoth 

και γενικού γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ι. Ελιέζερ  
με αφορμή την αντισημιτική επίθεση στη Συναγωγή του Πίτσμπουργκ. 

 

Η μισαλλοδοξία δεν έχει λογική… διαχέεται άλλοτε δια του λόγου και άλλοτε δια της 
βίας. Όταν λοιπόν η ρητορική μίσους γίνεται ανεκτή από μια κοινωνία, χωρίς 
καμιά αντίδραση, τότε ο δρόμος για την άσκηση βίας δεν είναι μακρύς. 

Ο εκτελεστής του Pittsburg δεν αποκάλυψε το μίσος του εναντίον των Εβραίων την 
ημέρα που έσπειρε το θάνατο μέσα στη συναγωγή, στη διάρκεια της Σαββατιάτικης 
προσευχής. Στο άκουσμα «Εβραίοι θα πεθάνετε», δεν αντέδρασε κανείς, η απειλή 
υποτιμήθηκε ή θεωρήθηκε μια ακόμη «γραφικότητα», η επίθεση όμως ήταν η πιο 
αιματηρή στην ιστορία των Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λίγοι 
πίστευαν ότι αυτό που συνέβη στην Αργεντινή πριν λίγα χρόνια, στο Παρίσι, στις 
Βρυξέλλες, στη Κοπεγχάγη πρόσφατα, θα μπορούσε να συμβεί και στην επαρχία 
της Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Η μισαλλοδοξία δεν έχει γεωγραφικά όρια. Πολλοί θεωρούν ότι οι θεωρίες 
ενοχοποίησης των Εβραίων, η υιοθέτηση συνομωσιολογικών στερεοτύπων και η 
δαιμονοποίηση του κράτους του Ισραήλ, μπορούν να διατυπώνονται ως «απλές 
ανώδυνες και ακίνδυνες αναλύσεις». Αυτές όμως, οι απλές και ανώδυνες αναλύσεις 
οπλίζουν τα χέρια, όχι μόνο του ιδεολόγου αντισημίτη αλλά και του κάθε 
παρανοϊκού νου που νομίζει ότι σκοτώνοντας μερικούς Εβραίους απαλλάσσει τον 
κόσμο από κάποιο καρκίνωμα ή ότι ο ίδιος αγιοποιείται και θα πάει στον 
παράδεισο.  

Η καταδίκη του εγκλήματος είναι βεβαίως μια έκφραση συναισθηματικής 
συμπαράστασης στους συγγενείς των θυμάτων και μια πολιτική αποδοκιμασία των 
κινήτρων, αλλά διόλου αποτελεσματική για την αποτροπή του επομένου 
εγκλήματος. Δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση των μέτρων προστασίας των συναγωγών 
και των Εβραϊκών ιδρυμάτων. Είναι πλέον αναγκαία η διαμόρφωση και του 
νομοθετικού πλαισίου για την αποτροπή αυτών των εγκλημάτων. Η 
αντισημιτική ρητορική δεν μπορεί πλέον να μένει ατιμώρητη όταν μάλιστα 
προκαλεί, εμμέσως ή αμέσως, σε άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων. Και για να 
είμαι σαφής, η επαναλαμβανόμενη κατηγορία ότι «οι Εβραίοι κατασκεύασαν το 
Ολοκαύτωμα και ευθύνονται για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα» συνιστά 
έμμεση πρόκληση σε άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων εκ μέρους όσων 
επλήγησαν από την κρίση και πείθονται ότι η κατηγορία αυτή είναι βάσιμη. Ποινικά 
κολάσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο το σύνθημα «οι Εβραίοι πρέπει να 
πεθάνουν» αλλά και τα αντισημιτικά στερεότυπα που αναπτύσσουν, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, την Εβραιοφοβία. 

Όταν πηχυαίοι τίτλοι εφημερίδων που κρέμονται έξω από τα περίπτερα, όταν 
κάποιοι Μητροπολίτες στα Κυριακάτικα κηρύγματά τους και όταν κάποιοι πολιτικοί 
για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, βάλλουν κατά των «Ρότσιλντ» και του 
«Σόρος», βάζουν ταυτόχρονα στο στόχαστρο τους Εβραίους είτε ονοματίζοντάς 
τους είτε το υπαινίσσονται συνωμοσιολογικά, το κάνουν για να εγείρουν ακριβώς 
το θυμικό των αναγνωστών τους. Ένα θυμικό που εύκολα όμως μπορεί να 
εξελιχθεί σε βία που θα προκαλέσει αιματοχυσία.  

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:2018-10-30-10-59-48&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:2018-10-30-10-59-48&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.huffingtonpost.gr/entry/pittsburg-27102018-e-misallodoxia-poe-odeyese-sten-aimatochesia_gr_5bd825ece4b017e5bfd56321?utm_hp_ref=gr-homepage


 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έγκλημα στη συναγωγή «Δένδρο της Ζωής» στο Pittsburg, προκαλεί θλίψη και 
αγανάκτηση. Πρέπει όμως να προκαλέσει και την επαγρύπνηση. Την 
επαγρύπνηση όλων, Αρχών και πολιτών, για να μην θρηνήσουμε και άλλους 
Εβραίους ή μη, θύματα της μισαλλοδοξίας. 

 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στις 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Νovotel, 
στο πλαίσιο της Τρίτης Διεθνούς Ημερίδας Εμπειρογνωμόνων Ανεκτικότητας, 
ειδική εκδήλωση με θέμα "Ξενοφοβία και Ριζοσπαστισμός στην Ευρώπη: 
Παγκόσμιες Προκλήσεις", με οργανωτικό φορέα το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Στις εισηγήσεις των Ελλήνων και ξένων ομιλητών, από περισσότερες από 15 
χώρες, επισημάνθηκε και αναλύθηκε η παρούσα κατάσταση ξενοφοβίας και 
ριζοσπαστισμού στην Ευρώπη με προεκτάσεις ρατσιστικών φαινομένων, 
απροκάλυπτων αντισημιτικών  ενεργειών και στερεοτύπων και θρησκευτικών 
προκαταλήψεων. Η ξενοφοβία πλέον  έχει εξελιχθεί σε σοβαρό βαθιά ριζωμένο 
πολιτιστικό σύμπτωμα. 

Αναλύθηκαν τα φαινόμενα αυτά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έγινε συγκριτική 
αξιολόγηση. Η γενική εντύπωση που βγήκε από τις ομιλίες ήταν ότι οι κύριες αιτίες, 
που έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα, είναι η μειωμένη ανεκτικότητα, η 
παρατεταμένη οικονομική κρίση, οι προσφυγικές ροές, οι αδύναμες πολιτικές 
ηγεσίες, η εξάπλωση του ακραίου Ισλάμ και το διαδίκτυο στο οποίο οι ρητορικές 
μίσους βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. 

Το ΚΙΣΕ ήταν ένας από τους χορηγούς της Ημερίδας, στην έναρξη της οποίας 
απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, η κ. Μαρία Γιαννακάκη, Γεν. Γραμματέας 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων 
κ. Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, εκπρόσωποι του ΟΗΕ και της UNESCO, η 
Διευθύντρια Προγραμμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Μελέτης της Κοινωνικής 
Οικονομίας του Πάντειου Πανεπιστημίου και οργανωτικά υπεύθυνη κ. Βέρα Τίκα 
και ο Α' Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος στο σύντομο 
χαιρετισμό του τόνισε την αύξηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα, όπου σε σημαντικά στρώματα της κοινωνίας επικρατεί η θρησκευτική 
προκατάληψη ,η ξενοφοβία, η επανάληψη των αντισημιτικών στερεοτύπων, η 
διάχυση ενός υφέρποντος αντισημιτισμού και η ευρεία διάδοση της ρητορικής του 
μίσους που σε αρκετές περιπτώσεις εξελίσσεται σε ενέργειες βανδαλισμού. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" 

40 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και δάσκαλοι παρακολούθησαν το 
σεμινάριο του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που 
πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2018, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Η ευθύνη 
της μνήμης και η ευθύνη για το μέλλον». 

Το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της ιστορικής 
μνήμης των διωγμών και των σφαγών Ελλήνων Εβραίων και Χριστιανών κατά τη 
διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής και στην υπεύθυνη διαχείριση της τραυματικής 
εμπειρίας μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:2018-10-25-06-52-31&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:2018-10-25-06-52-31&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2116:2018-11-06-10-51-02&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2116:2018-11-06-10-51-02&catid=12:2009&Itemid=41
http://intero.gr/?p=689
http://intero.gr/?p=689
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Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Γενοκτονίες, τα 
εγκλήματα πολέμου και το Ολοκαύτωμα, τη διαχείριση της τραυματικής ιστορικής 
μνήμης, τις ιστορικές σχέσεις Χριστιανών και Εβραίων στον Ελλαδικό χώρο, αλλά 
και για το πως μπορεί κάποιος να διδάξει για τα εγκλήματα πολέμου και το 
Ολοκαύτωμα μέσα από τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα. Τέλος 
πραγματοποιήθηκαν workshops με στόχο την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων. 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου εκφράστηκε εκ μέρους των διοργανωτών η 
αλληλεγγύη για τα θύματα της τρομοκρατικής και ρατσιστικής επιθέσεως στη 
συναγωγή  “Δέντρο της Ζωής” του Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας. Το  Δ.Σ. του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος με επιστολή, απηύθυνε τα θερμά του 
συγχαρητήρια για τις δράσεις του Διορθοδόξου Κέντρου και ευχήθηκε καλή 
επιτυχία. 

Ενώ χαιρετισμό εκ μέρους της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας στην Αθήνα απηύθυνε ο Δρ. κ. Γιώργος Μονογιούδης Σύμβουλος 
Διαχείρισης Έργων. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ευθύνη της μνήμης και η ευθύνη για το μέλλον» 
χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από 
πόρους του «Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον». 

ΠΗΓΗ: ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ YAD VASHEM 

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25.10.2018, στο θέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» η εκδήλωση του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων, για την 
απονομή του βραβείου του «Δικαίου των Εθνών» του Yad Vashem στους συγγενείς 
της Αθηνάς Βαρβατάκη για τη διάσωση του Ιωσήφ Βεντούρα. Η εν λόγω 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα «Yad Vashem», την Πρεσβεία του Ισραήλ και τον 
Δήμο Χανίων. 

«Ο Ιωσήφ Βεντούρας, που μας κάνει την ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκεται κοντά 
μας, είναι από τους ελάχιστους Εβραίους της Κρήτης, που γλύτωσαν από τους 
Γερμανούς και το πλοίο “Τάναϊς”, που πήρε στον βυθό μαζί του, στις 7 Ιουνίου 
του 1944, περισσότερους από 300 Εβραίους – ανάμεσα τους και 88 
παιδιά», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο δήμαρχος Χανίων Τάσος 
Βάμβουκας. 

«Η ανθρώπινη πραγματικά συγκινητική ιστορία της Αθηνάς Βαρβατάκη και του 
Ιωσήφ Βεντούρα, σε χρόνια πολύ δύσκολα δίνει σε όλους εμάς και κυρίως στη νέα 
γενιά σημαντικά μηνύματα, με κυριότερο αυτό της αυτοθυσίας και της 
αλληλοϋποστήριξης ενάντια σε ένα θηριώδες σχέδιο μαζικής εξόντωσης, σε μια 
πολιτική πρακτική γενοκτονίας πρωτοφανούς κλίμακας», παρατήρησε ο κ. 
Βάμβουκας, προσθέτοντας πως «είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δε το γεγονός ότι στη 
σημερινή εκδήλωση πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του οποίου θα μας παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα μνήμης. 
Πεποίθησή μου, άλλωστε, είναι, ότι μόνο μέσω της παιδείας και της σωστής 
καλλιέργειας θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον την επανάληψη τραγικών 
σελίδων της ιστορίας μας, που είχαν ως αποτέλεσμα την προμελετημένη μαζική 
δολοφονία εκατομμυρίων αθώων πολιτών,  στρεφόμενοι ενάντια στην ίδια την 
ανθρώπινη φύση μας». 

http://intero.gr/?p=743&fbclid=IwAR0tj4vwPN2AI6GCbIpi9vAYFNJ3r0LtazbP5kLcGCgLTUu-tnttjVV-o_U
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2106:-yad-vashem-&catid=12:2009&Itemid=41
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2106:-yad-vashem-&catid=12:2009&Itemid=41
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Ο Δήμαρχος Χανίων ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας ότι το 2013 
ο Δήμος σε συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του εμπορικού πλοίου 
«Τάναϊς», «αποδεικνύοντας ότι δεν έχουμε ξεχάσει τις εκατοντάδες ψυχές, 
που χάθηκαν, σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ευχή όλων μας είναι η θυσία 
τόσων ανθρώπων, αθώων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, να συντελέσει 
στην ενίσχυση της δημοκρατικής μας συνείδησης. Παράλληλα, άνθρωποι με 
ευγενική ψυχή, όπως η τιμώμενη, θα πρέπει να αποτελέσουν φωτεινά 
παραδείγματα για όλους εμάς στους δύσκολους καιρούς, που βιώνουμε». 

Ο κ. Βάμβουκας στο περιθώριο της εκδήλωσης συνεχάρη ιδιαιτέρως τον διευθυντή 
του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων, κ. Πιτσιλαδή, τους εκπαιδευτικούς, τους 
μαθητές και τις μαθήτριες για τη συνολική προσπάθεια που κατέβαλαν και την 
τεκμηριωμένη ιστορική τους έρευνα, παρουσιάζοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα με 
πολλαπλά μηνύματα, που συνδέονται με την αποδοκιμασία των φυλετικών, 
θρησκευτικών και κάθε άλλου είδους διακρίσεων. «Τα παιδιά διδάχτηκαν και μας 
δίδαξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βάμβουκας. 

«To όνομά μου είναι Ιωσήφ. Όμως στην οικογένειά μου και ανάμεσα στους φίλους 
μου, το όνομά μου είναι, Σήφης. Η Αθηνά με φώναζε ‘Σηφαλιό’. Η Αθηνά. Ένα 
λουλούδι που γεννήθηκε σ’ αυτό το νησί μ’ έμαθε ν’ αγαπώ αυτήν τη γη, να γίνω 
Χανιώτης»,  θυμήθηκε συγκινημένος ο κ. Βεντούρας, μιλώντας στο κοινό μετά 
την βράβευση. «Και μεγάλωσα με τα αρώματα και τα παραμύθια αυτού του νησιού, 
όπως μου τα έλεγε η Αθηνά». 

Εβραϊκή οικογένεια εμπόρων των Χανίων οι Βεντούρα, γλιτώνουν από το “Τάναϊς” 
και διαφεύγουν στην Αθήνα. Μαζί τους, η οικονόμος τους, Αθηνά Βαρβατάκη, το 
πέμπτο παιδί αγροτικής οικογένειας από τον Κουρνά που αποφασίζει να δέσει τη 
ζωή της με την σωτηρία του μικρού Ιωσήφ. Τον παίρνει μαζί της στο σπίτι της 
οικογένειας Πετρόχειλου στην Εκάλη- όπου δουλεύει ως υπηρεσία- και τον 
παρουσιάζει σαν παιδί εκτός γάμου, αδιαφορώντας για το κοινωνικό στίγμα της 
εποχής. «Μια γυναίκα σχεδόν αγράμματη ωστόσο είχε μια έμφυτη σοφία. Όταν 
μιλούσε κανείς μαζί της, νόμιζε πως μιλάει με έναν φιλόσοφο. Είχε μια απέραντη 
καλοσύνη για όλους, δεν την άκουσα ποτέ να μιλάει με αντιπάθεια για κάποιον. 
Ήταν η γυναίκα που με ανέθρεψε. Σε πλήρη γνώση του κινδύνου που διέτρεχε 
εμφανίζοντάς με ως παιδί της και με το στίγμα με παρουσίαζε σαν παιδί της και έτσι 
κρύφτηκα σε μια βίλα της Εκάλης. Μας χώριζε ένα συρματόπλεγμα από ένα 
γερμανικό στρατόπεδο. Γι’ αυτό δεν με άφηνε ποτέ να βγάζω το βρακί μου σε μια 
πισίνα ενώ όλα τα παιδάκια ήταν γυμνά (σ.σ. για να μην φανεί η περιτομή)» θυμάται 
ο κ. Βεντούρας, γνωστός ποιητής σήμερα. «Η οικογένειά μου μοιράστηκε στα τρία: 
οι γονείς μου κρύφτηκαν από την οικογένεια του Κωνσταντίνου Σφακιάνακη, ενώ η 
αδελφή μου κρύφτηκε με την Ευαγγελία Γεωργιάδου, την αδελφή της μητέρας του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη». 

«Η Αθηνά υπήρξε πράγματι μια μητέρα μου. Πολλές φορές όταν ήμουν μικρός 
αμφέβαλα αν όντως ήμουν παιδί των γονιών μου ή αν είχα υιοθετηθεί και ήταν 
εκείνη η φυσική μου μητέρα. Θέλω να πω πως είμαι κατάπληκτος από την 
παρουσίαση αυτού του σχολείου. Έχω παραστεί σε πολλές σχολικές παραστάσεις. 
Η αρτιότητα αυτής σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα με άφησε κατάπληκτο. 
Θέλω να συγχαρώ τους πάντες, όλους τους συντελεστές, τους καθηγητές, αλλά 
κυρίως τα παιδιά που τόσο άρτια μας έδωσαν αυτήν την παρουσίαση, ‘Η μητέρα 
της καρδιάς μας’”. 

Με τιμή παρέλαβαν το βραβείο τα ανίψια της Βαρβατάκη, η οποία πέθανε στον 
Κουρνά, το 1996. «Ήταν η μητέρα της καρδιάς για εμάς. Γιατί μάνα δεν είναι μόνο 
αυτή που γεννάει ένα παιδί, είναι οποιαδήποτε γυναίκα ανοίξει τις φτερούγες τις 
καρδιάς για να σώσει έστω και ένα παιδί» τόνισε μετά την βράβευση η ανιψιά της 
κάνοντας λόγο για «μια γυναίκα που αψήφησε την κατακραυγή του κόσμου και 
πολέμησε χωρίς αληθινά όπλα, αλλά με τα όπλα της ψυχής της». 
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Το δικό της πολιτικό μήνυμα έστειλε η πρέσβης του Ισραήλ Ιρίτ Μπεν – 
Άμπα ζητώντας από την Ευρώπη να μην ξεχάσει τη θηριωδία του Ολοκαυτώματος 
και να μην επιτρέψει ποτέ ξανά να μεγαλώσουν τέτοιες ιδέες. Η ίδια δώρισε δύο 
βιβλία στην βιβλιοθήκη του 1ου ΓΕΛ. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης, Ειρηναίος, οι μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου, Δαμασκηνός, 
Κισάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος, η πρέσβης του Ισραήλ, Ιρίτ Μπεν – Άμπα, ο 
γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, κ. Καλαντζής, ο 
γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, 
κ.α. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, που είναι αφιερωμένο, στα θύματα 
του «Τάναϊς», στην περιοχή του Κουμ Καπί. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Πρεσβεία του Ισραήλ, η Περιφέρεια Κρήτης, ο 
Δήμος Αποκορώνου, η Παγκρήτια Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Κουρνά κ.ά. 
φορείς, διοργάνωσαν στον τόπο καταγωγής της τιμηθείσας, στο χωριό Κουρνάς 
Χανιών, εκδήλωση για τη δωρεά των απογόνων της Αθηνάς Βαρβατάκη στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κουρνά του διπλώματος και της πλακέτας που της απένειμε 
το Υad Vashem. 

Κατά την εκδήλωση έγιναν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαρ. 
Κουκιανάκη, την Πρέσβητου Ισραήλ, κα Ιρίτ Μπεν Άμπα, τον περιφερειάρχη 
Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον εκπρόσωπο της Παγκρήτιας Ένωσης Αθηνών, 
τον πρόεδρο του Συλλόγου Κουρνά, κ. Μιχάλη Μπερικάκη, τον πρόεδρο Συλλόγου 
Κουρνά (Αττικής), κ. Στέλιο Βανταράκη και τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. 
Βίκτωρ Ελιέζερ. 

 

 

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό 
σύσσωμου του Ελληνικού Εβραϊσμού και καταδικάζει απερίφραστα τον 
βανδαλισμό που υπέστη για ακόμη μία φορά το εβραϊκό νεκροταφείο Τρικάλων. 

Συγκεκριμένα, οπαδοί του ρατσισμού και του αντισημιτισμού βεβήλωσαν και 
κατέστρεψαν οκτώ τάφους και επιτύμβιες στήλες -μεταξύ των οποίων οι δύο τάφοι 
των γονέων του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων. 

Σε συνέχεια της μήνυσης κατ΄ αγνώστων που κατέθεσε η  Ισραηλιτική Κοινότητα 
Τρικάλων, το ΚΙΣΕ καλεί τις διωκτικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
τόσο για τη σύλληψη των ενόχων, όσο και για την προστασία του εβραϊκού 
νεκροταφείου της πόλης, το οποίο -πέρα από την ιερότητα του χώρου- συμβολίζει 
και την ιστορική παρουσία των Εβραίων στα Τρίκαλα. 

Είμαστε βέβαιοι ότι τόσο οι δημοτικές Αρχές, όσο και  η κοινωνία των Τρικάλων δεν 
θα επιτρέψουν στους οπαδούς της μισαλλοδοξίας να αλλοιώσουν την αρμονική 
συμβίωση του συνόλου των πολιτών των Τρικάλων ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής 
ή θρησκεύματος. 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 

 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:2018-10-12-08-54-46&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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ΕΝΑ CORPUS ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Καθημερινή 12.10.2018 

Η μακραίωνη εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα είναι γνωστή, καθώς οι πρώτοι 
αφιχθέντες εγκαταστάθηκαν στα εδάφη μας ήδη από την εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Έτσι ξεκίνησε η ονομαζόμενη ρωμανιώτικη κοινότητα που μετράει δύο 
χιλιετίες, με κοιτίδες σε πολλές ελληνικές πόλεις, από τη Χαλκίδα και τα Ιωάννινα 
μέχρι την Κόρινθο και την Κρήτη. Τον 15ο αιώνα ο εβραϊκός πληθυσμός 
εμπλουτίστηκε από ένα κύμα Σεφαραδιτών Εβραίων, που κατέφθασε διωγμένο 
από την Ιβηρική Χερσόνησο. Μεγάλο μέρος του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη 
επί αιώνες, μέχρι που το βάναυσο χέρι των ναζί εξάλειψε την ευημερούσα αυτή 
κοινότητα. 

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος παρουσίασε στις 8.10.2018 στην εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία τη νέα του 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. - 15ος αιώνας). Πρόκειται για μια σημαντική τεκμηρίωση που συγκέντρωσε 
διάσπαρτες «ψηφίδες», ώστε να σχηματιστεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους 
Εβραίους του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, το επίπεδο ζωής, τις ασχολίες, τον 
πολιτισμό τους. 

«Είναι σαφές ότι οι αρχαιότερες εγκαταστάσεις Εβραίων στην Ευρώπη βρίσκονται 
στην πατρίδα μας και πως οι πρόγονοί μας πρώτα έζησαν εδώ και πολύ αργότερα 
στις υπόλοιπες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου», ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΕΜΕ, Μάκης Μάτσας, ο οποίος υπογράμμισε την τεράστια σημασία του πονήματος 
αυτού από επιστημονικής αλλά και ιστορικής άποψης. «Φιλοδοξούμε στο άμεσο 
μέλλον να κάνουμε μια έκθεση επιλεγμένων επιγραφών από αυτές που 
παρουσιάζονται στις σελίδες, έτσι ώστε η γνώση αυτή να γίνει προσβάσιμη στο 
ευρύτερο κοινό και όχι μόνον στην επιστημονική κοινότητα», συμπλήρωσε. Το έργο 
χρειάστηκε 18 ολόκληρα χρόνια αρχαιολογικής μελέτης για να ολοκληρωθεί, αλλά 
και την προσήλωση της Ζανέτ Μπαττίνου, διευθύντριας του Μουσείου και της 
Αναστασίας Λουδάρου, που επωμίστηκαν το βάρος του σχεδιασμού και της 
μελέτης. Το εγχείρημα ξεκίνησε επί της θητείας του Σαμ Μπενρουμπή στο ΕΜΕ και 
ολοκληρώθηκε χάρις στις χορηγίες που έκαναν οι θυγατέρες του, Αλίκη και Νόρα, 
στη μνήμη του, αλλά και χάρις στη γενναιοδωρία του Μάκη Μάτσα. 

Στην παρουσίαση μίλησε και η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ δρ Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, η ομότιμη καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλα Μαραγκού, ο επίτιμος 
διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου Χαράλαμπος Κριτζάς και ο ομότιμος 
καθηγητής Εβραϊκών και Ιουδαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, 
Nicholas de Lange. 

 

 

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 6.10.2018 ο Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου 

«Φαέθων», εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία της τοπικής εβραϊκής κοινότητας 

που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα. Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε το 

ντοκιμαντέρ «Ιχνηλατώντας την εβραϊκή παρουσία στην Αλεξανδρούπολη του 

μεσοπολέμου», της φιλολόγου, ιστορικού και ερευνήτριας Χρύσας Κουλιάκη. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:-corpus-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:-corpus-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:2018-10-11-11-44-10&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://www.youtube.com/watch?v=PGsX-vqkwVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PGsX-vqkwVU&feature=youtu.be
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Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την έρευνα της δημιουργού του μέσα από αρχειακές 
και βιβλιογραφικές πηγές, τα σοκάκια της πόλης και τα απομεινάρια της άλλοτε 
ακμάζουσας  εβραϊκής κοινότητας. Από ένα παλαιό φωτογραφικό άλμπουμ 
αναδύεται και ζωντανεύει η μορφή της Αλίκης Εσκενάζη, η οποία αναπλάθει την 
προπολεμική ζωή των Εβραίων στην Αλεξανδρούπολη. Το ντοκιμαντέρ έχει 
διακριθεί με το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Εκπαιδευτικών στον 4ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: 
αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία», και αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής 
εργασίας της κα Κουλιάκη με θέμα: «Η εβραϊκή παρουσία στην ‘αλίμενον 
[ταύτην] γωνίαν της Θράκης’ Ντεντέ Αγάτς – Αλεξανδρούπολη (1870 – 
1965)»,  η οποία περιλαμβάνει δύο σκέλη, την κινηματογραφική και την ιστορική 
αποτύπωση. 

Κατά την εκδήλωση, πρώτη μίλησε η κα Κουλιάκη με θέμα «Αν...μιλούσαν! Τα 
κτήρια ως φορείς μνήμης. Αναζητώντας τα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη 
μας», αναφερόμενη στην εκτεταμένη έρευνά της αλλά και στο ντοκιμαντέρ της που 
συνέδεσε εμβληματικά κτήρια της πόλης με την ιστορία των Εβραίων της 
Αλεξανδρούπολης. 

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η συμμετοχή μέσω skype της παλιάς 
Αλεξανδρουπολίτισας Βίκης Ρεϊτάν – Χακίμ, από το Ντένβερ, Κολοράντο των ΗΠΑ, 
η οποία φανερά συγκινημένη μίλησε για την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας της 
πόλης και για την οικογένειά της που -μαζί με την οικογένεια του Ζακ Ρεϊτάν- ήταν 
οι μόνες που επέζησαν του Ολοκαυτώματος. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με σύντομες προσφωνήσεις τους ο Δήμαρχος 
Ευάγγελος Λαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση του Δήμου για 
ανέγερση Μνημείου Ολοκαυτώματος στην πόλη και ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ 
Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος επισήμανε τη σπουδαιότητα διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης και της προβολής της τοπικής ιστορίας. 

Ακολούθησαν οι κεντρικές ομιλίες, αρχικά από την ιστορικό και Διδάσκουσα 
Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Μαρία Καβάλα, η 
οποία μίλησε για το ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της διερεύνησης της δημόσιας 
ιστορίας σε σχέση με το Ολοκαύτωμα, με ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις του 
αντισημιτισμού και στη σημασία της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος. 

Στη συνέχεια μίλησε η φιλόλογος Νατάσα Μερκούρη, Αντιπρόεδρος της 
Επιστημονικής Ένωσης «Νέα Παιδεία», η οποία αναφέρθηκε σε νέες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις αναφορικά με την κατανόηση της ιστορίας του Ολοκαυτώματος μέσα 
από έρευνα, βιωματικές εμπειρίες διάδρασης και την τέχνη. 

Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η Αρχειονόμος των Γ.Α.Κ. Ν. Έβρου Εύα 
Βλισίδου, παρέστησαν: εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο βουλευτής Έβρου του 
ΣΥΡΙΖΑ Γεώργιος Ρίζος, ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του ΔΠΘ Γεώργιος 
Μηνόπουλος, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και πλήθος κόσμου. 

Μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης, σύνδεσης του παρόντος 
με το ιστορικό παρελθόν, μια εξαιρετική προσπάθεια αναβίωσης μιας κοινότητας 
που τα λιγοστά και διάσπαρτα τεκμήρια τις ιστορικής της διαδρομής αναζητήθηκαν 
μεθοδικά και υπομονετικά προσφέροντας σημαντικά στοιχεία και εκπαιδευτικά 
εργαλεία τόσο στην τοπική ιστορία όσο και στην ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού. 

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

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Στις 4.10.2018 σε μια σεμνή τελετή που φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και 
Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, τιμήθηκε 
με τον Σταυρό του Τάγματος της Ισαβέλλας της Καθολικής από την Αυτού 
Εξοχότητα τον Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, κ. Enrique Viguera Rubio. 

Κατά την έναρξη της τελετής ο επίτιμος πρόξενος της Ισπανίας στη Θεσσαλονίκη, 
κ. Σαμουήλ Ναχμίας, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και ο σύμβουλος της 
Πρεσβείας της Ισπανίας, κ. Juan Saenz de Heredia, ανέγνωσε το Βασιλικό 
Διάταγμα.  

Ο Πρέσβης της Ισπανίας στον χαιρετισμό του μετά την παρασημοφόρηση του κ. 
Σαλτιέλ  αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
με την Ισπανία και στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική προσφορά του κ. Σαλτιέλ 
αναφορικά με την διατήρηση του Σεφαραδικού πολιτισμού και της Ισπανοεβραϊκής 
γλώσσας.    

Ο κ. Σαλτιέλ από πλευράς του τόνισε αρχικά τους δεσμούς των Σεφαραδιτών της 
Θεσσαλονίκης με την Ισπανία ενώ αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες του 
Ισπανού Πρέσβη Σεμπαστιάν Ρομέρο Ραδιγάλες που την περίοδο του 
Ολοκαυτώματος ενήργησε για την αποφυγή του εκτοπισμού 367 Σεφαραδιτών στα 
στρατόπεδα Άουσβιτς Μπιρκενάου, και αντ’ αυτού στην μεταφορά τους στο 
στρατόπεδο Μπέργκεν Μπέλσεν και αργότερα στην Ισπανία. Υπογράμμισε δε τις 
προσπάθειες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που γίνονται στις μέρες 
μας για τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέει τους 
Εβραίους της Θεσσαλονίκης με την Ισπανία. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης ο 
οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον κ. Σαλτιέλ για τη δημιουργία του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. 

Στη συνέχεια η υψίφωνος κα. Μαριάντζελα Χατζησταματίου, υπό τη διεύθυνση του 
Μαέστρου κ. Κωστή Παπάζογλου και συνοδεία του σχήματος Codex Ensemble, 
παρουσίασε το μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Flores de la Ibérica», μια περιήγηση 
από τη μεσαιωνική Ισπανία μέχρι την Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων με σεφαραδίτικα 
και ελληνικά τραγούδια. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση «Πέρα από το 
καθήκον: η ανθρωπιστική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας στο 
Ολοκαύτωμα». 

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η Πρέσβης του Ισραήλ κα Ιρίτ Μπεν 
Αμπα, η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κα Κατερίνα 
Νοτοπούλου και εκπρόσωποι του προξενικού σώματος στη Θεσσαλονίκη. 

Στις 5.10.2018 πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του 
Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης, διάλεξη με θέμα «Σεμπαστιάν Ρομέρο 
Ραδιγάλες, σωτήρας των Σεφαραδιτών της Θεσσαλονίκης». Στη διάλεξη 
συμμετείχαν η κα Elena Colitto (εγγονή του Ρομέρο Ραδιγάλες), ο Isaac Revah 
(επιζών του Ολοκαυτώματος) και η Yessica San Roman (Centro Sefarad-Israel της 
Μαδρίτης). 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:2018-10-05-11-58-22&catid=49:2009-05-11-09-28-23
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:2018-10-05-11-58-22&catid=49:2009-05-11-09-28-23
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ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Μεταξύ 26 και 29 Οκτωβρίου 2018 μέλη της Κοινότητάς μας συμμετείχαν σε ταξίδι 

που διοργάνωσε η Επιτροπή Πνευματικού Κέντρου της Ι.Κ.Θεσσαλονίκης στη 

Βουλγαρία. 

Στη Φιλιππούπολη πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα αξιοθέατα και επίσκεψη στη 

Συναγωγή όπου τους υποδέχθηκε ο Χαζάν. 

Η ομάδα επισκέφθηκε και τη Σόφια και ξεναγήθηκε στη Συναγωγή της πόλης από 

την Υπεύθυνη της τοπικής εβραϊκής Κοινότητας στην οποία δώρισαν σε ανάμνηση 

της συνάντησης ένα CD της Χορωδίας της ΙΚΘ και την έκδοση του Εβραϊκού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης “The Book”.  

  

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν υπέροχες αναμνήσεις από την εκδρομή, που 

αποτέλεσε μια ευκαιρία να γνωρίσουν έναν καινούριο τόπο και μια διαφορετική 

Κοινότητα αλλά επίσης ήταν εξαιρετική αφορμή να ανανεώσουν και να συσφίξουν 

τις σχέσεις τους με τους ομόθρησκους από την Κοινότητά μας. Ευχή όλων να 

υλοποιούνται πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή όλο και 

περισσότερων μελών.  

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας είχε ιδιαιτέρως ενεργή συμμετοχή στις φετινές 

εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων για να εορταστεί η 74η Επέτειος 

Απελευθέρωσης της πόλης από τις κατοχικές δυνάμεις. 

Στις 17 Οκτωβρίου 2018 παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής 
Πινακοθήκης το πολυθέαμα του Λαρισαίου σκηνοθέτη Βαγγέλη Κολώνα με 
τίτλο: «Λάρισα 1940-1944 Έτη φωτός και σκιάς», μια ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση της ιστορίας της εποχής εκείνης, από τον ζόφο του πολέμου και της 
κατοχής μέχρι την απελευθέρωση.  

Στη διάρκεια του χρονικού αυτού η Γεν.Γραμματέας της Κοινότητας και συγγραφέας 
Μπέττυ Μαγρίζου διάβασε αποσπάσματα από το νεοεκδοθέν βιβλίο του Λαρισαίου 
Εβραίου αντάρτη Σαμουήλ Μιζάν «Ήταν πιο πολύ το ξύπνημα του 
ανθρώπου», συγκινώντας το ακροατήριο με την αμεσότητα της αφήγησης των 
γεγονότων από τον εκλιπόντα συγγραφέα. 

Στις 20 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε, στην κατάμεστη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας 
– Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, η περιοδεύουσα έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδος «Συναγωνιστής- Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», με την 
οποία παρουσιάζεται μια σχετικά άγνωστη πτυχή της ιστορίας, που αφορά στη 
συμμετοχή των Ελλήνων Εβραίων στον απελευθερωτικό αγώνα. Την εκδήλωση 
χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Μώρις Μαγρίζος και διαβάστηκε η ομιλία της διευθύντριας του ΕΜΕ 
κ. Ζανέτ Μπαττίνου, η οποία για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2114:2018-11-02-10-12-57&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2114:2018-11-02-10-12-57&catid=24:2009-04-30-07-11-24&Itemid=53
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παρούσα, όπως ήταν προγραμματισμένο. Στη συνέχεια η κ. Μπέττυ Μαγρίζου 
διάβασε και πάλι χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Σαμουήλ Μιζάν, 
τα οποία αναφέρονταν σε επιτυχημένες δράσεις κατά του κατακτητή στις οποίες 
έλαβε μέρος αλλά και στα συναισθήματα που τον κατέκλυζαν τη δύσκολη εκείνη 
εποχή.  

Αμέσως μετά η διευθύντρια της Κοινότητας κ. Αλίνα Μωυσή έκανε την ξενάγηση 
στην έκθεση, παρουσιάζοντας στους παρευρισκόμενους το ανεξερεύνητο και 
γεμάτο μηνύματα ιστορικό αφήγημα της συμμετοχής των Εβραίων στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Η έκθεση θα παραμείνει στη Δημοτική 
Πινακοθήκη ως το τέλος του Ιανουαρίου 2019 και οργανώνονται ήδη ανοιχτές 
ξεναγήσεις για το κοινό, ειδικές ξεναγήσεις για εκπαιδευτικούς, συλλόγους κ.λπ. 
καθώς και επισκέψεις σχολείων. 

Στις 26 Οκτωβρίου, και πάλι στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, 
παρουσιάστηκε το λεύκωμα «Η μνήμη της πόλης:  Λάρισα Κατοχή – 
Απελευθέρωση 1941 – 1944» που εξέδωσε ο Δήμος Λαρισαίων, με σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό από αρχεία και συλλογές φορέων και μεμονωμένων ατόμων, 
μεταξύ των οποίων και  της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας. 

Την Κοινότητα εκπροσώπησε στην εκδήλωση και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Καμπελής. Στο λεύκωμα παρουσιάζεται με τρόπο γλαφυρό 
η ιστορία της Λάρισας, από την καταστροφή και την ερήμωση του πολέμου ως 
την  είσοδο των ανταρτών του ΕΛΑΣ στη Λάρισα στις 23 Οκτωβρίου 1944 και την 
απελευθέρωση. Είχε προηγηθεί η ομώνυμη έκθεση με τις φωτογραφίες αυτές στον 
χώρο της Πινακοθήκης, η οποία παρέμεινε για ένα χρόνο και δέχτηκε χιλιάδες 
επισκέπτες όλων των ηλικιών.  

Στην έκθεση συμμετείχε και η Κοινότητά μας με τις ελάχιστες φωτογραφίες που 
υπάρχουν στα αρχεία της από την εποχή εκείνη, οι οποίες εντάχθηκαν και στο 
λεύκωμα, μαζί με σχετικό ιστορικό κείμενο. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΒΡΑΙΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  

 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας ζητάει άτομο για να αναλάβει τη θέση του 

Εβραιοδιδασκάλου, από την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση αυτή είναι: -Ηλικία κάτω των 45 ετών, -

Πτυχίο Πανεπιστημίου, -Βασικές γνώσεις Εβραϊκής  γλώσσας, ιστορίας και 

παραδόσεων, -Εμπειρία στα παιδαγωγικά, -Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, -

Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, -Επικοινωνιακή και οργανωτική 

ικανότητα, -Διαμονή ή πρόθεση διαμονής στη Λάρισα, -Επιμόρφωσή του/της, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δ.Σ. μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς- 

Επιθυμητά προσόντα: Εθελοντική ενασχόληση με τα κοινά, Προϋπηρεσία σε 

Εβραϊκούς Οργανισμούς.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση και σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο της Κοινότητας (Δ/νση: Κενταύρων 29, 41222 

Λάρισα, Τηλ: 2410-532965, email: jcl@otenet.gr) μέχρι τις 16 Noεμβρίου 2018.Η 

Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας ζητάει άτομο για να αναλάβει τη θέση του 

Εβραιοδιδασκάλου, από την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

mailto:jcl@otenet.gr
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Επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή Λάρισας  

για τα θύματα του Πίτσμπουργκ 

 

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του Πίτσμπουργκ τελέστηκε στις 3.11.2018, 
στη Συναγωγή Λάρισας, παρουσία πλήθους κόσμου που με αυτόν τον τρόπο 
εξέφρασε την συμπαράστασή του στην εβραϊκή κοινότητα του Πίτσμπουργκ και την 
αντίδρασή του στον αντισημιτισμό και τον φανατισμό. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας 
κ. Μώρις Μαγρίζος, στην προσφώνησή του, είπε χαρακτηριστικά: 

 «Η Κοινότητά μας, όπως όλοι οι Εβραίοι στον κόσμο, βρίσκονται ακόμη σε σοκ 
από την αποτρόπαια δολοφονία 11 φιλήσυχων ανθρώπων, την ώρα που 
προσεύχονταν μέσα σε Συναγωγή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, 
το περασμένο Σάββατο. 

Αντιλαμβανόμαστε πόσο ευάλωτη είναι ακόμα και η πολιτισμένη ελεύθερη δυτική 
κοινωνία του 21ου αιώνα σε ρητορικές και πρακτικές μίσους και πόσο απαραίτητη 
είναι η επαγρύπνηση και η δράση ενάντια στον αντισημιτισμό και γενικά στον 
ρατσισμό. Ωστόσο, το μόνο που δεν κατάφερε ο δολοφόνος του Πίτσμπουργκ είναι 
να μας φοβίσει και να μας αποδυναμώσει. 

Όλοι ενωμένοι, Εβραίοι και μη Εβραίοι, πρέπει να πολεμήσουμε τη μισαλλοδοξία 
με αλληλεγγύη, τον ρατσισμό με ανεκτικότητα και την αδιαφορία με 
αποφασιστικότητα». 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Β Ο Λ Ο Υ  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

Σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και αλληλοεκτίμησης, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Σωκράτη Σαβελίδη με 

τον Πρόεδρο της Ισραηλιτικής  Κοινότητας Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, την 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, στα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας, με θέματα που 

αφορούν τη συνεργασία σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Στη 

συνάντηση παραβρέθηκαν  η Προϊσταμένη εκπαιδευτικών Θεμάτων Ρηγώ 

Φασουράκη και η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Σοφία Κανταράκη.  

 

Ο κ. Σολομών πρότεινε στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας την ιδέα για προκήρυξη 

μαθητικού διαγωνισμού, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Παιδείας, που θα 

αφορά στο Ολοκαύτωμα. Το Ολοκαύτωμα αποτελεί την πιο σκοτεινή σελίδα του 

20ου αιώνα, μια σελίδα στην οποία όποτε γυρνάμε, μόνο ντροπή και φρίκη  

νιώθουμε. Γνωρίζουμε άλλωστε, τόνισε ο κ. Σολομών, ότι και το υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει ιδιαίτερη σημασία στην διατήρηση της 

Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Επίσης, θεωρεί σημαντικό οι μαθητές να 

επισκεφτούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης στο πλαίσιο του «March 

of the Living -Πορεία των Ζωντανών». Πρόκειται για μια διαδρομή τριών 

χιλιομέτρων από το στρατόπεδο Μπίρκεναου στο στρατόπεδο Άουσβιτς, η οποία 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Μάιο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από 
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διαφορετικές χώρες και θρησκείες, που τιμούν τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου θα αναζητήσει χορηγό, 

ώστε οι βραβευθέντες μαθητές να συμμετέχουν στην «Πορεία των Ζωντανών», να 

γνωρίσουν τα στρατόπεδα της φρίκης και να επισκεφτούν το Μουσείο του 

Άουσβιτς. 

Ο κ. Σαβελίδης πρότεινε τη διοργάνωση, μέσω του Γραφείου Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σεμιναρίου προς τους εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας, σχετικού 

με το Ολοκαύτωμα και τη σημασία του στη σημερινή εποχή, καθώς υπάρχει 

αυξημένη υποχρέωση να κρατηθεί ζωντανή η ιστορική Μνήμη.  

Οι συγκεκριμένοι καθηγητές, σύμφωνα τον κ. Σαβελίδη και την κ. Κανταράκη, θα 
μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στα σχολεία τους, ενημερώνοντας 
άμεσα τη σχολική τους κοινότητα, με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, πάνω σε 
δύσκολες πλευρές της ιστορίας - τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό. 

 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν 

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΆΟΥΣΒΙΤΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Μια σημαντική έκθεση φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Γερμανικό ναζιστικό 
στρατόπεδο θανάτου Konzentrationslager Auschwitz» πραγματοποιήθηκε 
στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 8 
Νοεμβρίου 2018. Ο σκοπός της έκθεσης είναι η διατήρηση της μνήμης για τη φρίκη 
του Ολοκαυτώματος και η προειδοποίηση των νέων γενεών, ώστε να μην 
ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο 

Η έκθεση παρουσίασε με συνοπτικό τρόπο τις σημαντικότερες φάσεις της 
λειτουργίας του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, τις ρίζες του 
ναζιστικού κινήματος, καθώς και στοιχεία για τη γερμανική πολιτική του τρόμου 
στην κατεχόμενη Πολωνία και την Ευρώπη. 

Την έκθεση ετοίμασε ομάδα ιστορικών από το Μουσείο Άουσβιτς – Μπίρκεναου και 
η μετάφραση των κειμένων και η εκτύπωση των πινακίδων έγινε σε συνεργασία με 
την πρεσβεία Πολωνίας στην Αθήνα. Η πόλη των Ιωαννίνων, η οποία θρήνησε 
πολλά θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, ήταν ο τέταρτος σταθμός της έκθεσης, η 
οποία έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Καλάβρυτα.  

Η έκθεση αποτελείται από 31 πινακίδες, τοποθετημένες χρονολογικά και θεματικά. 
Οι βασικοί άξονες αφορούν την εξόντωση των Εβραίων στο Auschwitz, το πολιτικό 
πλαίσιο και το ξεκίνημα της λειτουργίας του στρατοπέδου, τους πολλαπλούς 
τρόπους εξόντωσης των κρατουμένων, τις συνθήκες διαβίωσης, την τρομοκρατία 
και την πείνα, τις μορφές αντίστασης και βοήθειας προς τους κρατούμενους από 
τον έξω κόσμο, τα ιατρικά πειράματα και την αποκάλυψη των εγκλημάτων. Οι 
ξεχωριστές πινακίδες παρουσιάζουν συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων, όπως οι 
Εβραίοι, οι σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι Ρομά, οι γυναίκες και τα παιδιά. Η 
πινακίδα 14 περιέχει πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την μεταφορά 
στο Auschwitz σχεδόν 55.000 Ελλήνων πολιτών εβραϊκής καταγωγής. Στο 
Ολοκαύτωμα έχασε την ζωή του περίπου το 97% των εβραίων κατοίκων της πόλης 
της Θεσσαλονίκης και περίπου το 82% όλων των εβραίων κατοίκων της Ελλάδας. 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:2018-10-19-08-39-08&catid=30:2009-04-30-08-27-26&Itemid=63
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:2018-10-19-08-39-08&catid=30:2009-04-30-08-27-26&Itemid=63
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
Το Ιστορικό Μουσείο Ιωαννίνων Χ. Νικολάου στεγάζεται στο διατηρητέο αρχοντικό 
που βρίσκεται επί της οδού Νεοπτολέμου 9 απέναντι από την κεντρική πύλη του 
κάστρου και ανεγέρθη εν έτει 1900. 

Οι συλλογές του είναι αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης, έρευνας και αναζήτησης 
ιστορικών αντικειμένων με υψηλά τεχνικά αισθητικά και σημασιολογικά 
χαρακτηριστικά. 

Επικεντρώνεται κυρίως σε τεκμήρια από την πόλη των Ιωαννίνων και του 
ευρύτερου Ελλαδικού χώρου κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο με σκοπό να 
φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με την αισθητική του πολυσυλλεκτικού, 
πολύγλωσσου και πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της εποχής. 

Τα εκθέματα αναδεικνύουν επιμέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ των θρησκευτικών 
κοινοτήτων -με ιδιαίτερες αίθουσες αφιερωμένες στην «Εβραϊκή Κοινότητα», καθώς 
και στον «Αστικό, δημόσιο βίο και  τη μουσουλμανική θρησκεία- αλλά και την 
ανάπτυξη ενός πάνδημου ύφους σε ποικίλες πτυχές της χειροτεχνικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Η αρχιτεκτονική του κτιρίου με το χαγιάτι και την παραδοσιακή ξύλινη σκάλα 
προσδίδει αρμονικά ομοιομορφία με τα εκθέματα, αποτυπώνει το ύφος της εποχής 
συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα, ενώ προσφέρει μια μοναδική ατμοσφαιρική 
εμπειρία για τον επισκέπτη. 

Η μουσειακή δομή και οι συλλογές συγκροτήθηκαν βάση της χρηστικότητας, των 
τεχνικών και θρησκευτικών χαρακτηριστικών ώστε να προσφέρουν στο κοινό 
πληροφορίες και στοιχεία από το ευρύ πολιτιστικό φάσμα και την κοινωνική δομή 
της πόλης. 

Τα Ιωάννινα αποτέλεσαν μεγάλο αργυροτεχνικό και εμπορικό κέντρο της εποχής, 
έτσι ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει από κοντά εξαίσια ασημένια κοσμήματα, 
πόρπες, όπλα, χρηστικά αντικείμενα. Κεραμικά από διάφορα αγγειοπλαστικά 
εργαστήρια, κρύσταλλα από το Μπέικος και περίτεχνα σκεύη. 

Χρυσοκέντητες φορεσιές, κεντήματα, σφραγίδες, έγγραφα, νομίσματα, μετάλλια, 
καπνικά είδη, αντικείμενα από τα λουτρά της εποχής (χαμάμ) ελαιογραφίες και 
λιθόγραφα. 

Κατά την περιήγηση στους χώρους του μουσείου εκτίθενται και πολλά μοναδικά 
αντικείμενα όπως η στολή πασά των Ιωαννίνων με το αξίωμα τριών ιππουρίδων 
(βεζίρη) κεντημένη με χρυσό στις αρχές του 19ου αιώνα, το σκήπτρο με το ένθετο 
διαμάντι και ένα πανέμορφο κρυοντήριο που απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο τον 
δρακοκτόνο, θρησκευτικά αντικείμενα των Μουσουλμάνων και αντικείμενα από την 
Εβραϊκή κοινότητα. 

Στο χώρο εκτίθενται αντικείμενα από τη συλλογή Χ. Νικολάου και περιοδικά 
παρουσιάζονται και άλλες καλλιτεχνικές, μουσειακές συλλογές. Οι εκθεσιακοί χώροι 
αναπτύσσονται στους δύο ορόφους του κτιρίου. 

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΟΥΝΤ ΟΛΜΕΡΤ 

Τον Οκτώβριο δεχθήκαμε την ξαφνική επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού του 

Ισραήλ,  κ. Ehud Olmert. 

Ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με τους συνεργάτες του, ξεναγήθηκαν στον χώρο 

της Συναγωγής και του Μουσείου και συζήτησε με την κα Κοέν, για επίκαιρα θέματα 

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2126:2018-11-22-12-32-55&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.ioanmuseum.gr/el/
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που απασχολούν το Ισραήλ, τις  εξελίξεις στην Ελλάδα και την αναβάθμιση των 

σχέσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα. 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

Το Σάββατο  27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μια μουσική βραδιά στο χώρο της 

Συναγωγής «Shalom». H χορωδία του Οικουμενικού Κέντρου της Γερμανόφωνης 

Εκκλησίας έψαλε θρησκευτικούς ύμνους και απαγγέλθηκαν ποιήματα της ποιήτριας 

Selma Merbaum – Eisinger, μιας εβραιοπούλας που γεννήθηκε στη Ρουμανία το 

1924  και πέθανε σε ηλικία 18 χρονών σε ναζιστικό στρατόπεδο. Το «Ανθολόγιο» 

της , με 57 ποιήματα της, διασώθηκε από τη φίλη της Else Schächter. 

Οι φιλόλογοι σήμερα συμφωνούν: Τα ολιγάριθμα ποιήματα, τα οποία η Selma 

άφησε πίσω της, φανερώνουν μία ασυνήθιστη χαρισματική προσωπικότητα και 

έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό άνθρωπο. Μουσικοί όπως ο Herbert  Grönemeyer 

μελοποίησαν τα ποιήματά της και γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Iris Berben, τα έχουν 

διαβάσει δημόσια. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» 

 

Την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου το κολλέγιο «Ροδίων Παιδεία» διοργάνωσε μία 

συγκινητική εκδήλωση,  αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. 

Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης και μεταξύ των κεντρικών ομιλητών ήταν η 

διευθύντρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Κάρμεν Κοέν, καθώς και ο κ. 

Isaac Habib, o οποίος διηγήθηκε γεγονότα που έζησε η μητέρα του, κα Lucia 

Capelluto, που ήταν Ρόδια Εβραία που είχε επιζήσει από το στρατόπεδο του 

Άουσβιτς. 

 

 

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ 

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στην Συναγωγή Kahal Shalom, η οικογένεια 

Benatar  από το Johannesburg, μαζί με  50  άτομα του στενού της οικογενειακού 

περιβάλλοντος, γιόρτασε το Bar Mitzvah του γιού της Oliver. Η οικογένεια διάλεξε 

τη Συναγωγή μας για να τιμήσει την καταγωγή της από το νησί της Ρόδου.  

Μετά την τελετή  της ενηλικίωσης  η οικογένεια δεξιώθηκε τους καλεσμένους της 

στον αύλειο χώρο της Συναγωγής. 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΟΘΡΗΚΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 

Στις 12.10.2018 μας επισκέφθηκαν  μέλη  του Jewish Federation  of  San Diego. Ο 

Sam Amiel, παλιός φίλος της Κοινότητας έκανε τη λειτουργία του Σαμπάτ και 

ακολούθησε δείπνο στο οποίο συμμετείχαν και μέλη της Κοινότητας και 

ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά δώρα. Την  επομένη  ξεναγήθηκαν στην Εβραϊκή 

Συνοικία από τον κ. Isaac Habib.   

Η επίσκεψή τους ήταν μέρος ενός ταξιδιού με κατάληξη την Εβραϊκή Κοινότητα της 

Σόφιας, όπου είναι χορηγοί εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ LYNN SCHUSTERMAN 

Η  Lynn  Schusterman είναι Αμερικανίδα φιλάνθρωπος,  συνιδρυτής  και πρόεδρος 

του Οικογενειακού Ιδρύματος Charles και Lynn Schusterman και  ιδρυτής πολλών  

φιλανθρωπικών  ιδρυμάτων  μεταξύ των οποίων το Ίδρυμα Schusterman-Israel, το  

ROI Community  και το Jerusalem Season of Culture. 

Μας επισκέφθηκε μαζί με  μέλη της οικογένειάς της  και εξέφρασε την ικανοποίηση 

της  για την ξενάγηση και την φιλοξενία. 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου μάς τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Jens Plötner. 

Ο κ. Plötner, μαζί με τον πρόξενο της Γερμανίας στη Ρόδο κ. Δημήτριο Γιώρτσο, 

ξεναγήθηκαν στο χώρο της Συναγωγής «Shalom» από τον κ. Isaac Habib και του 

Εβραϊκού Μουσείου της Ρόδου.  

Ακολούθησαν  συζητήσεις για τη συνεργασία της Πρεσβείας  με  την Κοινότητα σε 

διάφορα προγράμματα  και   τη συμμετοχή της Γερμανικής Πρεσβείας στις  

Εκδηλώσεις Μνήμης του 2019 για τα 75 χρόνια από την απέλαση των Ροδίων και 

Κώων Εβραίων. 

 

 

ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ 

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στη Συναγωγή Kahal  Shalom, η οικογένεια 

του Steve Nahman γιόρτασε το Bat Mitzvah της κόρης τους μαζί με τα 70ά γενέθλια 

της μητέρας του. 

Οι παππούδες του Steve Nahman είχαν παντρευτεί το 1934 στη Συναγωγή της 

Ρόδου, όπου μέλη της οικογένειας γιόρτασαν θρησκευτικές τελετές. 

 Ήταν μία ωραία και σεμνή τελετή. Μετά την τελετή ακολούθησε η λειτουργία του 
Σαμπάτ. Το  γιορταστικό δείπνο έγινε κάτω από τη Σουκά μας. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΑΟΥΛ  Σ.  ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ 

 

Αναζητούνται οι κληρονόμοι του Εβραίου Έλληνα Σαούλ Μπενσουσάν, γιου του 
Σαλομόν. Ο Σαούλ Μπενσουσάν κατοικούσε στην οδό Καλύμνου 10 στην Αθήνα, 
τουλάχιστον μέχρι το 1946. Ήταν παντρεμένος και είχε ένα γιό ο οποίος σκοτώθηκε 
σε τροχαίο ατύχημα μετά την Απελευθέρωση. Τα ονόματα της συζύγου και του γιού 
τού Μπενσουσάν δεν είναι γνωστά.  

 

Οι έχοντες πληροφορίες σχετικές με την μετά το 1946 ζωή και κατάληξη του Σαούλ 
Μπενσουσάν, της συζύγου του, τυχόν αδελφών, άλλων συγγενών ή ατόμου με 
έννομο κληρονομικό δικαίωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Μ. 
Αδαμαντίδου, στο τηλ. 6937-284676 (10 π.μ.- 6 μ.μ.).   
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Νοέμβριος 2018 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Κ Ι Σ Ε  
 

• ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΖΑ Δ. ΑΛΧΑΝΑΤΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε 

έκτακτα σήμερα, 22.10.2018, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου 

της  

 ΡΟΖΑΣ Δανιήλ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 
Συζύγου του αειμνήστου Δανιήλ Αλχανάτη, τέως προέδρου του ΚΙΣΕ και ο οποίος 
είχε επίσης διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών. 
Το Δ.Σ., άκουσε τον κ. Πρόεδρο να περιγράφει την προσωπικότητα της 
εκλιπούσης, η οποία υπήρξε ενεργό μέλος της Κοινότητάς της, καθώς και άξια 
σύζυγος, μητέρα και γιαγιά που με πραότητα και σταθερότητα μεταλαμπάδευσε 
στην οικογένειά της τις εβραϊκές αξίες και την εβραϊκή παράδοση. Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ 
 

Αποφάσισε ομόφωνα: 

1.Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην κηδεία της εκλιπούσης. 
2.Να εκφραστούν τα  θερμά συλλυπητήρια του ΚΙΣΕ προς την οικογένειά της 
και να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα. 
3.Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών. 

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ.ΕΛΙΕΖΕΡ 

 

*** *** 

• ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΩΡΙΣ ΛΕΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε 

έκτακτα σήμερα, Παρασκευή 5.10.2018, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση 

του θανάτου του  

 ΜΩΡΙΣ ΛΕΩΝ 
πατέρα του κ. Σάκη Λεών, Προέδρου της Επιτροπής Ακινήτων και αναπλ. μέλους 
του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ. 
Το Δ.Σ., άκουσε τον κ. Πρόεδρο να περιγράφει την προσωπικότητα του εκλιπόντος, 
ο οποίος υπήρξε βετεράνος του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου στο Αλβανικό Μέτωπο 
και επιζών της Γερμανικής Κατοχής. Ο αείμνηστος Μωρίς Λεών βίωσε τη φρίκη του 
διωγμού αλλά και την ανθρωπιά της αλληλεγγύης καθώς διεσώθη κρυβόμενος με 
την οικογένειά του στην Σκόπελο. Έκτοτε έκανε σκοπό της ζωής του όχι μόνον την 
αναγνώριση και τιμή των σωτήρων του από το Γιαντ Βασέμ αλλά και τη διάδοση 
του μηνύματος της ανθρωπιάς και του αλληλοσεβασμού στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Παράλληλα, ο εκλιπών υπήρξε ενεργό μέλος της Κοινότητάς του και 
άξιος οικογενειάρχης με οδηγό του πάντα τις εβραϊκές αξίες. Μετά την εισήγηση του 
κ. Προέδρου, το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ 
 

Αποφάσισε ομόφωνα: 

1.Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην εκφορά του εκλιπόντος. 
2.Να εκφραστούν τα  θερμά συλλυπητήρια του ΚΙΣΕ προς την οικογένειά του 
και να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα. 
3.Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών. 
4.Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο. 

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ.ΕΛΙΕΖΕΡ 

 

 


