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Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ανησυχία του από την
τοποθέτηση του κ. Θάνου Πλεύρη στη θέση του Υπουργού Υγείας.
Ο κ. Θάνος Πλεύρης το 2009 ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης έκανε, μεταξύ
άλλων, την εξής αναφορά: «…..Και θα σας πω σε θέματα που σας έχουν
προβληματίσει: Σας προβλημάτισε η αναφορά για το Άουσβιτς. Που λέει ότι «να
τηρείται σε καλή κατάσταση το στρατόπεδο του Άουσβιτς». Εγώ παίρνω την ακραία
εκδοχή. Ότι ο κατηγορούμενος εκεί πέρα εννοεί: «Να διατηρείται σε καλή κατάσταση
το στρατόπεδο του Άουσβιτς, γιατί θέλω κάποια στιγμή να επανέλθει
εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, να επανέλθει ο Χίτλερ, να πάρει τους Εβραίους και
να τους βάλει στο Άουσβιτς». Ποια παρότρυνση είναι αυτή; Ποια διέγερση; Δεν
μπορεί δηλαδή κάποιος να πιστεύει και να θέλει να πιστεύει ότι «θέλω να εξοντώσω
κάποιον;».
Περιμένουμε από τον κ. Θάνο Πλεύρη την έκφραση συγνώμης προς τον Εβραϊκό
λαό για την αναφορά του αυτή και σαφή καταδίκη της μισαλλοδοξίας, του
αντισημιτισμού και των αρνητών του Ολοκαυτώματος, ευθυγραμμιζόμενος με τις
διακηρυγμένες θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Ελπίζουμε δε ότι ο νέος υπουργός θα αντιμετωπίσει όλους τους πολίτες της χώρας
ισότιμα, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκεύματος.
Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2021
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ: ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Με ανακοίνωσή του, την οποία ανήρτησε και στο Facebook, o υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης ξεκαθαρίζει ότι είναι αντίθετος σε κάθε μορφή αντισημιτισμού,
διαχωρίζει εκ νέου τη θέση από τις απόψεις του πατέρα του και διαβεβαιώνει ότι
διά των πράξεών του θα άρει «και την παραμικρή επιφύλαξη» όσων «αμφισβητούν
τον σεβασμό του στο Ολοκαύτωμα».
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που
καλούσε τον κ. Πλεύρη να ζητήσει συγγνώμη από τον εβραϊκό λαό για παλαιότερες
αναφορές του και εξέφραζε την ανησυχία του Συμβουλίου για την τοποθέτησή του
στη θέση του Υπουργού Υγείας.
Στην ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης σημειώνει: «Ο σεβασμός μου στα θύματα του
Ολοκαυτώματος των Εβραίων είναι απόλυτος και είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή
αντισημιτισμού. Το έχω δείξει σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις μου με τρόπο που
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Οι ενστάσεις του ΚΙΣ στο πρόσωπό μου λόγω της
αγόρευσής μου ως δικηγόρου υπεράσπισης του πατέρα μου, με τον οποίο
διαφωνώ πλήρως, είναι κατανοητές.
Ουδέποτε, πάντως, θέλησα να προσβάλω τον εβραϊκό λαό και ζητώ συγγνώμη
εάν το έπραξα. Είμαι βέβαιος ότι με τη δράση μου ως υπουργός Υγείας θα άρω

και την παραμικρή επιφύλαξη σε όσους αμφισβητούν τον σεβασμό μου στο
Ολοκαύτωμα των Εβραίων και θα διαπιστώσουν ότι σε καμία περίπτωση δεν
διέπομαι από αντισημιτικά αισθήματα».
Πηγές: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1.9.2021 & facebook Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ 5782
L’Shanah Tovah U’Metukah!
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχές μου σε όλους τους Ευρωπαίους
Εβραίους για τη Rosh HaShanah εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εύχομαι, επίσης, το έτος 5782 να είναι γεμάτο ευτυχία, ειρήνη και καλή υγεία.
Εύχομαι ο χρόνος αυτός να φέρει μια «νέα κανονικότητα» πιο ασφαλών, πιο
ανθεκτικών, πιο συμπονετικών και πιο ενωμένων ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Πιο ασφαλών από μια πανδημία που κλόνισε τον κόσμο και έθεσε σε δοκιμασία την
υπομονή μας, καθώς και τη δημιουργικότητά μας και την επιστημονική γνώση μας
για την εξεύρεση λύσεων με πρωτοφανή ταχύτητα. Μπορούμε να είμαστε
περήφανοι για τον καίριο ρόλο της Ευρώπης στη διασφάλιση της ανάπτυξης και
της διανομής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 12,5 εκατομμύρια από αυτές τις δόσεις τις οποίες εξήγαγαν ευρωπαϊκές
εταιρείες έχουν κατευθυνθεί στο Ισραήλ.
Πιο ασφαλών από την όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα και αστάθεια στην περιοχή
μας και πέραν αυτής, με τη χρήση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή
μας για την αποτελεσματική από κοινού αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών
κατά της ασφάλειας. Πιο ασφαλών, επίσης, από την παραπληροφόρηση, τους
αντισημιτικούς μύθους συνωμοσίας και το μίσος — εντός και εκτός διαδικτύου. Για
την καταπολέμηση του καταστρεπτικού αντικτύπου τους στις δημοκρατικές μας
αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή δημιούργησε το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης και συμμετείχε σε διαδικτυακές
εκστρατείες, όπως η #ThinkBeforeSharing και η #ProtectTheFacts, για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της στρέβλωσης και άρνησης του
Ολοκαυτώματος.
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Εβραϊκή της κοινότητα και να συμβάλλει
στη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής σε όλη την πολυμορφία της. Το φθινόπωρο η
Επιτροπή θα υποβάλει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην ΕΕ, η
οποία έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με εβραϊκές κοινότητες από ολόκληρη
την Ευρώπη. Η στρατηγική θα προτείνει δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και θα υποστηρίξει
επίσης τα κράτη μέλη σε τομείς όπως η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των
μορφών αντισημιτισμού· η προστασία και η διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην ΕΕ·
η εκπαίδευση, η έρευνα και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η ΕΕ είναι επίσης
αποφασισμένη να ηγηθεί παγκοσμίως της καταπολέμησης του αντισημιτισμού.
Καθήκον μας είναι να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να εξακολουθήσουν να αισθάνονται στο
σπίτι τους στην Ευρώπη και να είναι υπερήφανοι που είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Η
Ευρώπη μπορεί να ευδοκιμεί, εμπλουτισμένη από την πολυμορφία και την ιστορία
της, μόνον όταν οι μειονότητές της μπορούν να ζουν ειρηνικά και να γιορτάζουν τις
πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις τους.
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Τη Rosh HaShanah, οι οικογένειες θα συγκεντρωθούν εκ νέου για να ξανανάψουν
τα κεριά της ελπίδας και της χαράς, ενώ θα απολαμβάνουν τα παραδοσιακά
γεύματα και θα ακούν τους ήχους του Shoffar. Παρά τις πολλές δύσκολες στιγμές
του έτους που πέρασε, μπορείτε τώρα να αφοσιωθείτε σε στιγμές χαράς και
ευτυχίας.
Σας ευχόμαστε μια εβραϊκή Πρωτοχρονιά με ευτυχία, υγεία και ευημερία!
Μαργαρίτης ΣΧΟΙΝΑΣ
ΠΗΓΗ: Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σεπτέμβριος 2021

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΠΟΥΡ
Τις ευχές του για το Ρος Ασανά απέστειλε ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γιώργος
Καλαντζής, με την παρακάτω επιστολή του που απηύθυνε προς τον Πρόεδρο του
ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΙΣΕ Βίκτωρα Ελιέζερ:
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αγαπητέ κ. Γενικέ,
με αφορμή την εορτή της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς (Rosh Hashanah) και την εορτή
της Ημέρας της Εξιλέωσης (YomKippur), παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότερες ευχές
μου για ένα έτος χαράς, αισιοδοξίας και υγείας για όλους. Ο κοινός Πατέρας όλων
μας, ας οδηγεί τα βήματά μας για να πράττουμε το δίκαιο και ας μας δίνει τη δύναμη
να ζητάμε συγχώρεση για τα λάθη που κάνουμε.
Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Γιώργος Καλαντζής

ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ 5782: ΜΗΝΥΜΑ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
ΙΣΑΑΚ ΧΕΡΤΖΟΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Καθώς πλησιάζουμε προς τη νέα χρονιά 5782, εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ,
θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για μια καλή χρονιά (Σανά Τοβά),
σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Η κυκλική φύση του Ιουδαϊσμού προσφέρει
στον εβραϊκό λαό την ευκαιρία να κάνουμε όλοι μαζί μια παύση, να συνδεθούμε με
τη συλλογική μας ψυχή, και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο καθένας από εμάς
έχει το προνόμιο να χαράξει τη δική του ατομική πορεία ενώ ταυτόχρονα
εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον, την κοινότητά μας, και την δύναμη της κάθε
προσευχής μας. Έτσι, στο Ρος Ασανά και στο Γιομ Κιπούρ, θα προσευχηθώ για
την ευημερία της άμεσης οικογένειάς μου, καθώς και της ευρύτερης οικογένειάς
μου, τον λαό του Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό και όλον τον κόσμο.
Εύχομαι στις αδελφές και αδελφούς μας σε όλο τον κόσμο, ένα έτος με υγεία και
ενότητα. Φροντίστε ο ένας τον άλλον και να ξέρετε ότι το Ισραήλ είναι το σπίτι σας
μακριά από το σπίτι. Είθε να εγγραφείτε στο βιβλίο της ζωής.
 !שנה טובה ּומתוקהShana tova umetukah!
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ΞΑΝΘΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ
ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Την πρόταση για την δημιουργία Μνημείου για τους Ξανθιώτες Εβραίους στην
Πλατεία Ελευθερίας έχει υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης το
ΠΑΚΕΘΡΑ και πρόκειται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η πρόταση αποτελεί, ουσιαστικά, την εκπλήρωση από την πόλη της οφειλόμενης
απόδοσης τιμής στη μνήμη των εκατοντάδων Εβραίων της Ξάνθης οι οποίοι
εξοντώθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη
ναζιστική θηριωδία, αλλά η ιστορία τους παρέμενε στην αφάνεια.
Το μνημείο θα βλέπει προς τα σπίτια των παλιών Εβραίων της Ξάνθης. Σύμφωνα
με την πρόταση, το μνημείο θα “βλέπει” προς τη συνοικία των 12 Αποστόλων,
καθώς εκεί διέμενε το μεγαλύτερο μέρος των Εβραίων, πριν την τραγική τους
κατάληξη, ενώ στην οδό Χατζησταύρου βρισκόταν η συναγωγή και το κτίριο της
Νεολαίας.
Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΚΕΘΡΑ και η ιστορική έρευνα του αείμνηστου Θωμά
Εξάρχου, είχαν αναδείξει το δράμα της εβραϊκής κοινότητας που είχε έντονη
παρουσία στην ξανθιώτικη πολυπολιτισμική κοινωνία. Τα ιστορικά γεγονότα της
συγκέντρωσης των 550 και πλέον μελών της κοινότητας στην Καπναποθήκη της
οδού Σαλαμίνας και της αποστολής τους με τρένο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Τρεμπλίνκα τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου του 1943, παρέμεναν μέχρι πριν
μερικά χρόνια, αφανή στην τοπική ιστορία.
ΠΗΓΗ: xanthi2.gr, 6.9.2021

ΤO EJC ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΧΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΑΝ
Το European Jewish Congress ανάρτησε την παρακάτω ευχαριστήρια δήλωση
στο facebook για την απόφαση της Ελλάδας να απόσχει από την τέταρτη σύνοδο
της Διάσκεψης του Ντέρμπαν (που έχει πάρει το όνομά της από την πρώτη
διάσκεψη του ΟΗΕ κατά του ρατσισμού στη νοτιοαφρικανική πόλη το 2001), η οποία
ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 202,1 στην έδρα του
οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Η Σύνοδος του Ντέρμπαν στη Νότια Αφρική, το 2001,
θα ήταν μια παγκόσμια διάσκεψη για τον ρατσισμό. Όμως, μετατράπηκε σε επίθεση
ενάντια όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στους Εβραίους παγκοσμίως από αραβικά
και μουσουλμανικά κράτη, την οποία η οργάνωση UN Watch περιέγραψε ως τη
«χειρότερη εκδήλωση αντισημιτισμού στη μεταπολεμική ιστορία»!
Η ανάρτηση του EJC: "Ευχαριστούμε Ελλάδα για την ηθική στάση σας ενάντια
στον αντισημιτισμό.
Άλλες χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στην επικείμενη επετειακή Διάσκεψη
του Ντέρμπαν: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΓΑΛΛΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ,
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ,
ΣΛΟΒΕΝΙΑ".

4

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΩΣ «ΔΙΚΑΙΟΙ
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»
Τα μετάλλια και τον τίτλο του «Δικαίου των Εθνών» του Μουσείου του
Ολοκαυτώματος Γιάντ Βασέμ στο Ισραήλ απένειμε, στις 9.9.2021 σε εκδήλωση
στην Κομοτηνή, στους Βασιλική και Δημήτριο Κιακίδη, ο πρέσβης του Ισραήλ
Γιόσι Αμράνι, για τη διάσωση της Ελληνοεβραίας Ντόνα Ροντρίγκ στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Την εκδήλωση φιλοξένησαν ο δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης
Γκαράνης και ο Δήμος στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και διοργανώθηκε σε
συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα, η
Βασιλική και ο Δημήτριος αναγνωρίστηκαν ως «Δίκαιοι» μετά θάνατον και το
βραβείο παρέλαβε ο Δημήτριος Κιακίδης, εγγονός των βραβευθέντων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής
Παντελεήμων και τοπικοί φορείς.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στην τελετή εκπροσωπήθηκε
από τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Μώρις Μαγρίζο, ο οποίος στην ομιλία του
αναφέρθηκε στα πολλαπλά και πολυσήμαντα μηνύματα που εκπέμπονται από την
ιστορία διάσωσης της Ντόνας Ροντρίγκ επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:
«Ακούγοντας τις ιστορίες αυτοθυσίας των Δικαίων των Εθνών αισθανόμαστε πάντα
ρίγη συγκίνησης και θαυμασμού για εκείνους τους ανθρώπους που ενήργησαν με
κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Ως
εκπρόσωπος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, που εκπροσωπεί
τους Εβραίους της χώρας μας, συγκλονίζομαι πάντα καθώς αναλογίζομαι ότι όταν
υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί αδελφοσύνης κι αλληλοκατανόησης μπορεί να σωθεί όχι
μόνο μία οικογένεια, αλλά μία ολόκληρη κοινωνία. Σήμερα, η ανθρωπότητα διανύει
και πάλι μία από τις δυσκολότερες περιόδους της, λόγω της εξάπλωσης του
φανατισμού, του φονταμενταλισμού και της τρομοκρατίας, και της αύξησης
αντισημιτικής ρητορικής. Γι΄ αυτό και είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και να
προβάλλουμε ιστορίες ανθρωπιάς και αδελφοσύνης, όπως αυτή της διάσωσης της
Ντόνας Ροντρίγκ από την οικογένεια Κιακίδη. Γιατί η γνώση και η παιδεία είναι τα
μόνα όπλα ενάντια στη διάδοση του μίσους».
Στις δηλώσεις του ο Πρέσβης του Ισραήλ, Γιόσι Αμράνι ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο Κομοτηνής και τον Δήμο για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Σημείωσε ότι η
Βασιλική και ο Δημήτριος Κιακίδης όπως και οι άλλοι «Δίκαιοι των Εθνών»,
έλαμψαν ως αχτίδες φωτός στην σκοτεινότερη περίοδο του Ολοκαυτώματος
τονίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός θα τους χρωστά αιώνια ευγνωμοσύνη.
Ο Πρέσβης επεσήμανε επίσης τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από
εκείνους που επέλεξαν την ανθρωπιά πάνω απ΄όλα, διακινδυνεύοντας ακόμα και
τη ζωή τους για να σώσουν τους Εβραίους συμπατριώτες τους. «Είναι μια ζωντανή
απόδειξη ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να υποκύψει στην τυραννία.
Θυμίζουν σε όλους μας ότι θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Είναι
η σωστή απάντηση στο ρατσισμό, τον φανατισμό, τη διαστρέβλωση της ιστορίας
και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος.»
Ο τίτλος του «Δικαίου των Εθνών» απονέμεται από το Γιάντ Βασέμ, την Αρχή και
το Μουσείο Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που ιδρύθηκε στην
Ιερουσαλήμ από το κράτος του Ισραήλ στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων θυμάτων
του Ολοκαυτώματος. Δίδεται σε άτομα που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να
σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η απονομή του
βραβείου απαιτεί εκτενή έρευνα από το Γιάντ Βασέμ και έγκριση από το Ανώτατο
Δικαστήριο του Ισραήλ.
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Η ιστορία της διάσωσης
Στη διάρκεια της τριπλής κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944), η Βασιλική και ο
Δημήτριος Κιακίδης, με κίνδυνο της ζωής τους, διέσωσαν την Ελληνίδα Εβραία από
την Κομοτηνή Ντόνα Ροντρίγκ. Στην Κομοτηνή, προπολεμικά, ο ιατρός Δημήτριος
Κιακίδης διατηρούσε ιδιωτική κλινική στην οποία η Ντόνα Ροντρίγκ εργαζόταν ως
νοσοκόμα. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τους η Ντόνα φρόντιζε τα παιδιά της
οικογένειας Κιακίδη, τον Θεόφιλο και τον Κωνσταντίνο. Πριν από την είσοδο του
βουλγαρικού στρατού στην Κομοτηνή τον Απρίλιο του 1941, η οικογένεια Κιακίδη
κατέφυγε στη γερμανοκρατούμενη ζώνη, ενώ η Ντόνα παρέμεινε με την οικογένειά
της στην πόλη αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της ανεργίας και της κατοχής.
Με την παρότρυνση συναδέλφων του ο ιατρός Κιακίδης ξεκίνησε τη λειτουργία
μικρής ιδιωτικής κλινικής στην Κατερίνη τον χειμώνα του 1941-1942. Σ’ ένα ταξίδι
του στη Θεσσαλονίκη, το 1942, συνάντησε τυχαία τη Ντόνα η οποία αναζητούσε
μάταια κάποια εργασία. Ο Κιακίδης πρόσφερε αμέσως δουλειά στη Ντόνα και της
επέτρεψε να ζει μαζί με την οικογένεια στην Κατερίνη. Με την έναρξη των διώξεων
εναντίον των Εβραίων το 1943, ο Κιακίδης έβγαλε πλαστή χριστιανική ταυτότητα
στη Ντόνα με τη βοήθεια των τοπικών Αρχών. Στη συνέχεια, χάρη στη συνεργασία
του με τις αντιστασιακές οργανώσεις για την περίθαλψη τραυματιών, ο Κιακίδης
έστειλε με ασφάλεια τη Ντόνα σε ορεινό χωριό όπου συνέχισε να δουλεύει ως
νοσοκόμα μέχρι το τέλος της Κατοχής.
Τον Μάρτιο του 1943, 864 Έλληνες Εβραίοι της Κομοτηνής συνελήφθησαν από τις
βουλγαρικές αρχές, εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν από τους Ναζί στο στρατόπεδο
της Τρεμπλίνκα της Πολωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονταν όλοι οι συγγενείς της
Ντόνα. Χάρη στην ανθρωπιά και τη γενναιότητα της οικογένειας Κιακίδη, εκείνη
βρήκε ασφαλές καταφύγιο και σώθηκε. Μεταπολεμικά η Ντόνα παντρεύτηκε
επιζώντα του Άουσβιτς στη Θεσσαλονίκη όπου συνέχισε να ζει μέχρι το θάνατό της
(1996), διατηρώντας φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του σωτήρα της Δημητρίου
Κιακίδη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν τιμηθεί 362 Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών.
Μεταξύ αυτών, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
Δαμασκηνός, ο πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επί Κατοχής, Άγγελος
Εβερτ, ο πρώην Δήμαρχος Ζακύνθου Λουκάς Καρρέρ, οι Μακαριστοί
Μητροπολίτες Ζακύνθου και Δημητριάδος, Χρυσόστομος και Ιωακείμ αντίστοιχα, η
ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, Λέλα Καραγιάννη, καθώς και πολλοί άλλοι
αφανείς ήρωες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στοιχεία από εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 9.9.2021

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Το
2020
η
Γενική
Συνέλευση
του
ΟΗΕ
ενέκρινε 17 ψηφίσματα
κατά του Ισραήλ για
παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, και μόνον έξι
σχετικά ψηφίσματα για έξι
από τα άλλα 192 κράτημέλη.
Το
21%
των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επικεντρώνεται
μόνο σε ένα κράτος -στο Ισραήλ!
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Αυτή την απαράδεκτη μονομέρεια θέλησε να στηλιτεύσει ο σύνδεσμος
Διατλαντικών Φίλων του Ισραήλ (TFI), στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Διατλαντικού
Ινστιτούτου της AJC ενόψει της σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ στις
14.9.2021. Έτσι, στις 13.9.2021, η ηγεσία του TFI προώθησε τη «Διακήρυξη για
τον τερματισμό των διακρίσεων κατά του Ισραήλ» προς τις χώρες-μέλη της ΕΕ,
το Ηνωμένο Βασίλεια, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και προς την ηγεσία της
ΕΕ και τον Γ.Γ. του ΟΗΕ.
Τη Διακήρυξη προσυπέγραψαν 313 βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπουργοί, απ΄όλη
την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ισραήλ. Δυναμικό παρών έδωσαν οι 26
Έλληνες πολιτικοί που υπέγραψαν το κείμενο, ενώ η ευρωβουλευτής Αννα Μισέλ
Ασημακοπούλου, μαζί με τον Αυστριακό ευρωβουλευτή Λούκας Μαντλ, είναι οι
πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας.
«Είναι καιρός οι χώρες-μέλη της ΕΕ και οι άλλες δημοκρατικές χώρες να
ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ και να καταψηφίζουν τα μονομερή
ψηφίσματα του ΟΗΕ που αδίκως στοχοποιούν το Ισραήλ». Δήλωσε χαρακτηριστικά
η κα Ασημακοπούλου.
Το κείμενο της Διακήρυξης:
Εμείς, ως νομοθέτες προερχόμενοι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
και από όλο το φάσμα των κομματικών παρατάξεων, καλούμε τα κράτη μέλη
της ΕΕ καθώς και τις υπόλοιπες δημοκρατίες να συμβάλλουν στον
τερματισμό των συστηματικών διακρίσεων του ΟΗΕ σε βάρος του Ισραήλ.
Το 2020 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε 17 μονόπλευρα
ψηφίσματα κατά του Ισραήλ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μόνο
έξι ψηφίσματα κατονομάζουν έξι από τα άλλα 192 κράτη μέλη για τον ίδιο λόγο. Το
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στοχοποιεί μόνο ένα κράτος - το
Ισραήλ - με ένα ξεχωριστό, αυτόνομο θέμα ημερήσιας διάταξης (αριθ. 7), ενώ οι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις άλλες χώρες εξετάζονται
υπό μία ενιαία κατηγορία (αριθ.4). Επί του παρόντος, το 21% των εγκεκριμένων
ψηφισμάτων του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικεντρώνεται μόνο
στο Ισραήλ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Ισραήλ ήταν το μοναδικό κράτος το
οποίο καταδικάστηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ, για
φερόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Στο πλαίσιο του αυξανόμενου αντισημιτισμού παγκοσμίως, η αδυσώπητη,
δυσανάλογη και τελετουργική καταδίκη του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον
κόσμο από τον ΟΗΕ είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και πρέπει επιτέλους να αρθεί.
Ως ισχυροί υποστηρικτές μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων βασισμένης σε κανόνες,
φοβόμαστε ότι η εφαρμογή διπλών προτύπων κατά του Ισραήλ βλάπτει και τον ίδιο
τον ΟΗΕ. Παραβιάζοντας τους δικούς του Σκοπούς και Αρχές, που δεσμεύουν τον
οργανισμό να «αναπτύξει φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών» και να εφαρμόζει την
«αρχή της κυριαρχικής ισότητας όλων των μελών του», ο ΟΗΕ υπονομεύει την
αξιοπιστία του και χάνει τη δημόσια υποστήριξη. Επιπλέον, ξοδεύοντας υπερβολικό
χρόνο στο Ισραήλ, ο ΟΗΕ εκτρέπει τους λιγοστούς πόρους και την προσοχή του
από επείγουσες διεθνείς κρίσεις. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της
Γερμανίας Heiko Maas το 2019:
«Το Ισραήλ εξακολουθεί να καταγγέλλεται, να αντιμετωπίζεται με προκατάληψη και
να περιθωριοποιείται απαράδεκτα στα όργανα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα. Αυτή η
κατάσταση είναι επώδυνη και δυσάρεστη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ΟΗΕ
βρίσκεται στο επίκεντρο της πολυμερούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και είναι
ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη».
Καλούμε, λοιπόν, τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και όλες τις δημοκρατίες:
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- Να ψηφίσουν κατά του υπερβολικού αριθμού ψηφισμάτων σε βάρος του
Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση και σε άλλα όργανα του ΟΗΕ. Μια τέτοια
συντονισμένη αντιπολίτευση από τα δημοκρατικά κράτη μέλη θα αποτρέψει την κριτικής σημασίας - νομιμοποίηση αυτών των ψηφισμάτων.
- Να πασχίσουν για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την κατάργηση της υπ’ αριθμόν 7
ημερήσιας διάταξης, που εισάγει διακρίσεις και αποσκοπεί αποκλειστικά στη μομφή
και τον αποκλεισμό του Ισραήλ.
- Να πασχίσουν για τη διακοπή των επιτροπών και προγραμμάτων του ΟΗΕ
που εισάγουν διακρίσεις με ειδική εντολή για την προώθηση μιας αντι-Ισραηλινής
ατζέντας, η οποία χρησιμεύει μόνο για να υπονομεύσει την ειρήνη και την
προοπτική μιας λύσης βασισμένης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο κρατών.
Οι Έλληνες πολιτικοί που υπογράφουν τη Διακήρυξη:
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Γεώργιος Αμυράς, Ξενοφών Μπαραλιάκος,
Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Χρήστος Μπουκώρος, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης,
Αθανάσιος Δαβάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Στέργιος Γιαννάκης, Κώστας
Καραγκούνης, Συμεών Κεδίκογλου, Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, Όλγα
Κεφαλογιάννη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρήστος Κέλλας, Βασίλης Κικίλιας, Στέλιος
Κυμπουρόπουλος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου,
Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Δημήτρης
Βαρτζόπουλος, Μανούσος Βολουδάκης, Μάκης Βορίδης, Σοφία Βούλτεψη.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κ. Μ. ΕΛΙΣΑΦ
Την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
στον κ. Μωυσή Ελισάφ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δημάρχου
Ιωαννίνων, αποφάσισε ομόφωνα η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου «Ο κ. Ελισάφ, απόφοιτος
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –με παροιμιώδη εντιμότητα, ακαδημαϊκό ήθος και
επίκεντρο πάντα τον ασθενή–, έχει σημαντικό κλινικό, ερευνητικό και διοικητικό
έργο. Το ερευνητικό έργο του, το οποίο τυγχάνει σημαντικής διεθνούς
αναγνώρισης, επικεντρώνεται στις διαταραχές του μεταβολισμού καθώς και των
λιπιδίων. Είναι μέλος πλήθους επιστημονικών εταιρειών αλλά και αναγνωρισμένων
ιατρικών περιοδικών, ενώ πλούσιο είναι και το συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο
του. Η συμβολή του κρίνεται καθοριστική στην υψηλή αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς το πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο
του έχει επιτελεστεί αποκλειστικά σε αυτήν. Παράλληλα, έχει σημαντική κοινωνική
δράση, αλλά και συνεχή ενασχόληση με τα κοινά. Αποκορύφωμα αυτής της
πορείας είναι η από τον Ιούνιο του 2019 εκλογή του στη θέση του δημάρχου της
πόλης των Ιωαννίνων».
Ο καθηγητής κ. Ελισάφ διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Διευθυντής του Β’ Παθολογικού
Τομέα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Διευθυντής του
Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές
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κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της
υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά
νοσήματα.
Συνεχής ήταν και είναι η ενασχόλησή του με τα κοινά ως ενεργού πολίτη της
κοινωνίας της πόλης του (μέλος δημοτικού συμβουλίου, πρόεδρος Πνευματικού
κέντρου Δήμου Ιωαννιτών). Οργάνωσε πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις
οποίες πολλές φορές συμμετείχε ενεργά. Αποκορύφωση αυτής της πορείας ήταν η
ψήφος των συμπολιτών του, οι οποίοι του εμπιστεύθηκαν το ανώτατο αξίωμα της
πόλης, αυτό του Δημάρχου. Μάλιστα, θεωρείται ο πρώτος εβραϊκής καταγωγής
Δήμαρχος σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον
διεθνών μέσων ενημέρωσης (New York Times, Washington Post, BBC News) και
στα οποία φιλοξενήθηκαν δηλώσεις του.
Επί 17 συναπτά έτη είναι Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, μέλος
του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) ενώ διετέλεσε επί
διετία και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Το ΕΚΠΑ θα έχει την τιμή και τη χαρά να υποδεχθεί στη χορεία των Επιτίμων
Διδακτόρων του τον καθηγητή και Δήμαρχο κ. Μ. Ελισάφ σε ειδική τελετή
αναγόρευσης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Μεγάλη Αίθουσα του
ιστορικού Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στις 20.9.2021 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ το ακόλουθο άρθρο της
Μαρίας Μουρελάτου, με τίτλο «Ο αντισημιτισμός απειλεί τον πολιτισμό»,
σχετικά τον βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου Ιωαννίνων, στο οποίο
περιλαμβάνονται δηλώσεις του Δημάρχου Ιωαννιτών κ. Μωυσή Ελισάφ και
του Γεν. Γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ.
«Ούτε στον πιο ιερό τόπο, την τελευταία τους κατοικία, δεν είναι δυνατόν να βρουν
ανάπαυση οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων, όπως φάνηκε έπειτα και από το
τελευταίο περιστατικό βανδαλισμού τάφου στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων, ο
οποίος έγινε γνωστός προ ημερών (10/9) από την προσωπική σελίδα του
Δημάρχου Ιωαννίνων. «Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο διάστημα που
άγνωστοι εισέρχονται και βεβηλώνουν τον χώρο και τη μνήμη του. Με σχεδόν
πανομοιότυπο τρόπο ένας ακόμη τάφος υπέστη καταστροφές. Πρόκειται για ένα
θλιβερό γεγονός σε μία πόλη όπου η Εβραϊκή κοινότητα άφησε τα σημάδια της,
συνυπήρχε αρμονικά επί αιώνες και εξακολουθεί με τα λιγοστά μέλη της να
αποτελεί ένα κομμάτι από το παρόν της», σημείωνε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Μωυσής Ελισάφ λίγες μόνο εβδομάδες μετά τον τελευταίο βανδαλισμό της
5ης Αυγούστου, όταν είχε βρεθεί πάλι τάφος ανοιχτός με μάρμαρα σπασμένα.
Η συγκυρία των δυο τελευταίων βανδαλισμών δεν είναι τυχαία καθώς, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, «οι
ιερόσυλοι επέλεξαν την περίοδο των ιερών ημερών της Εβραϊκής θρησκείας – από
την Εβραϊκή πρωτοχρονιά μέχρι την ημέρα του Εξιλασμού – για να εκδηλώσουν το
αντισημιτικό τους μένος με τη φρικιαστική πράξη της μετακίνησης της ταφόπλακας
ενός τάφου». Προ των περιστατικών αλλά και εκ των υστέρων, με έγγραφό τους
προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ισραηλιτική Κοινότητα Ελλάδας
μέσω του ΚΙΣΕ, είχε ζητήσει αυξημένη επαγρύπνηση σε χώρους λατρείας,
Συναγωγές και Νεκροταφεία, σε όλη την επικράτεια. «Δεν θα έπρεπε καν να το
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ζητάμε. Τα αυξημένα μέτρα προστασίας θα έπρεπε να είναι αυτονόητα», αναφέρει
στα «ΝΕΑ» ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ.
ΤΙΜΩΡΙΑ. «Το Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων δεν αποτελεί μόνο έναν ιερό τόπο
ανάπαυσης Εβραίων, αλλά Ελλήνων Εβραίων. Το συγκεκριμένο και τα υπόλοιπα
νεκροταφεία στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα τόποι που υπενθυμίζουν την Εβραϊκή
παρουσία. Και σε πολλά από τα μέρη αυτά, δεν υπάρχουν Εβραίοι γιατί απλά
εξοντώθηκαν, δεν εγκατέλειψαν τους τόπους τους με τη θέλησή τους. Η Ελληνική
πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους ιερούς τόπους λατρείας και ανάπαυσης των
Ελλήνων Εβραίων όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι, δυστυχώς, οι Εβραίοι βρίσκονται
στο στόχαστρο τόσο ακροδεξιών στοιχείων, οπαδών του ναζισμού και του
φασισμού, όσο και της διεθνούς τρομοκρατίας. Προφανώς έχουμε καταθέσει αίτημα
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυτό γίνεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη
έμφαση στις μέρες που μαζεύεται κόσμος προκειμένου να προσευχηθεί. Το μόνο
βέβαιο είναι ότι δεν έχει συλληφθεί κανένας. Εκτιμώ και θέλω να ελπίζω ότι τελικά
οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Και θέλω να
επαναλάβω κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό: Ο αντισημιτισμός ξεκινά από
τους Εβραίους, αλλά δεν σταματά στους Εβραίους. Ξεκινά από ένα Εβραϊκό
Νεκροταφείο, αλλά δεν σταματά σε ένα Εβραϊκό Νεκροταφείο. Είναι απειλή προς
τον πολιτισμό. Δεν απειλεί μόνο την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά των
Εβραίων. Απειλεί αρχικά τους Εβραίους, αλλά στη συνέχεια θα απειλήσει την
πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά όλων των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτως
θρησκεύματος», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ συμπληρώνοντας:
«Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν οι
πρώτοι, από το 2010, που παρατηρούσαμε τα αυξητικά ποσοστά της Χρυσής
Αυγής και επισημαίνουμε τον κίνδυνο. Δυστυχώς, έπρεπε να υπάρξουν θύματα για
να κινητοποιηθεί όχι μόνο η πολιτεία αλλά και η κοινωνία, γιατί το αυγό του φιδιού
καλλιεργήθηκε με την ανοχή της κοινωνίας».
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΣΤΑ «ΝΕΑ»
Σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία ενόχων
Είναι η πολλοστή φορά που γίνεται βανδαλισμός στο Εβραϊκό Νεκροταφείο
Ιωαννίνων. Μεταξύ 2002-2009 έγιναν επανειλημμένα εκτεταμένες καταστροφές,
συχνά με ναζιστικά σύμβολα. Το 2009 υπήρξε μια κινητοποίηση φορέων και
πολιτών ως μια συμβολική αλυσίδα προστασίας, μετά σταμάτησε και επανήλθαν
φέτος το καλοκαίρι και τώρα με το δεύτερο αυτό επεισόδιο. Από το 2009 ως το 2021
είναι μεγάλη η χρονική απόσταση για να πούμε ότι είναι οι ίδιοι που βανδάλισαν
τότε και τώρα. Μικροβανδαλισμοί με αγκυλωτούς σταυρούς σε πόρτες Συναγωγής
υπήρχαν, ποτέ δεν έπαψαν οι μικροεπισημάνσεις ότι «εδώ είμαστε», αλλά
βανδαλισμός τάφου είχε να γίνει πολλά χρόνια. Είναι σαφές ότι είναι πράξεις
μισαλλοδοξίας, αντισημιτισμού, ρατσισμού και μίσους. Και έχει ιδιαίτερη σημασία η
ομόθυμη καταδίκη αυτών των ενεργειών και, βέβαια, η σύλληψη και η
παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Αυτό ζήτησε και η Ισραηλιτική Κοινότητα των
Ιωαννίνων και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Μάλιστα, επειδή αυτές
τις μέρες είναι οι Εβραϊκές γιορτές, με έγγραφο το ΚΙΣΕ ζήτησε από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη την αυξημένη επαγρύπνηση σε όλους τους χώρους
λατρείας.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (AJC) ΝΤΕΪΒΙΝΤ
ΧΑΡΙΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 19 Σεπτεμβρίου 2021: Στις 19.9.2021, η Κύπρος τίμησε τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ
Χάρις με την τιμητική διάκριση του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος Μακαρίου
Γ’. Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης απένειμε το παράσημο στον
Ντέιβιντ Χάρις κατά τη διάρκεια τελετής που έγινε στην κατοικία του Κύπριου
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πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη στην Νέα Υόρκη. Στην απονομή παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι κυπριακών και ελληνικών οργανώσεων των ΗΠΑ, καθώς και
Έλληνες, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.
«Είστε επικεφαλής της AJC για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και ο ρόλος σας
υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστικός στην υποστήριξη της εξέλιξης της ισχυρής
συνεργασίας της AJC με την Κύπρο, καθώς και στην διεύρυνση των δεσμών της
Κύπρου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης.
«Με την εντιμότητα, το σθένος και τη δημιουργικότητά σας, καταφέρατε να
προωθήσετε μια χρήσιμη και ξεκάθαρη συνεργασία μεταξύ πολλών χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και να στηρίξετε μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ Κύπρου,
Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, οι οποίες συμμερίζονται το όραμά σας για μία ειρηνική
και ευημερούσα περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.
Ο κ. Χάρις, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη του γι’ αυτή την τιμή. «Η Κύπρος είναι ένας πολύτιμος,
πραγματικά απαραίτητος, εταίρος του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του εβραϊκού λαού»,
δήλωσε ο κ. Χάρις. Τα τελευταία οκτώ χρόνια ο κ. Χάρις έχει συναντηθεί αρκετές
φορές με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τόσο στην Κύπρο όσο και στις ΗΠΑ. Ο κ.
Αναστασιάδης συμμετείχε το 2017 στο AJC Global Forum και το 2016 έλαβε το
βραβείο της AJC “Light Unto the Nations”.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη τον κ. Χάρις για την «παγκόσμια αναγνώριση
του εξαιρετικού έργου του, που περιλαμβάνει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, καθώς και την καταπολέμηση της
μισαλλοδοξίας, του αντισημιτισμού, του μίσους και κάθε μορφής διακρίσεων».
Εξήρε επίσης τις ενέργειες του Ντ. Χάρις για τον τερματισμό της επί 47
χρόνια τουρκικής κατοχής στη βόρεια Κύπρο και την επανένωση του νησιού. «Η
Κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου είναι ευγνώμονες για τη στήριξή σας στις
προσπάθειές μας ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση για το Κυπριακό, σύμφωνα
με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο κ.
Αναστασιάδης.
«Η Κύπρος και οι Ελληνοκύπριοι σε όλο τον κόσμο, για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες,
απολαμβάνουν τη “φιλία” του Ντ. Χάρις. Οι τρόποι με τους οποίους συνέβαλε σε
αυτή τη φιλία ο Ντ. Χάρις ήταν πολλοί», δήλωσε ο Έντυ Ζεμενίδης, Εκτελεστικός
Διευθυντής της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας των ΗΠΑ (HALC).
«Αναγνώρισε από την αρχή τις δυνατότητες της φιλίας τόσο στην Ανατολική
Μεσόγειο, όσο και στις ελληνοαμερικανικές και αμερικανικές εβραϊκές κοινότητες.
Δεν επέτρεψε ποτέ στην Κύπρο να μείνει μόνη της και υποστήριξε σημαντικές
πρωτοβουλίες», πρόσθεσε ο κ. Ζεμενίδης. «Η Κύπρος είναι σίγουρα κερδισμένη
από αυτή τη «φιλιά» και αυτή η τιμή είναι ένας τρόπος για να πει “ευχαριστώ”».
Ο Άντι Μάνατος, επί χρόνια επικεφαλής της Ελληνο- Αμερικανικής Κοινότητας,
συνεχάρη τον Ντ. Χάρις για την τιμητική διάκριση που του απονεμήθηκε, η οποία
πήρε το όνομά της από τον πρώτο Πρόεδρο της Κύπρου.
«Χαιρετίζουμε την επιλογή του Προέδρου της Κύπρου να απονείμει στον Ντ. Χάρις
αυτή την τιμητική διάκριση. Ως ένα από τα κορυφαία μυαλά της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ, ο Ντ. Χάρις αναβάθμισε διεθνώς σημαντικά το κύρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Αντ. Μάνατος.
**Μετάφραση - στοιχεία από άρθρο στην ιστοσελίδα της AJC, 20.9.2021
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ συναντήθηκε στο Υπουργείο
Εξωτερικών με τον νέο πρέσβη της Ελλάδος στο Ισραήλ κ. Κυριάκο Λουκάκη πριν
αναλάβει τα νέα του καθήκοντα και συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς και για την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στις 22.09.2021, τα μέλη του Προεδρείου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ,
Πρόεδρος, Μάνος Αλχανάτης, Α΄ Αντιπρόεδρος, Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, Γενικός
Γραμματέας και Δανιήλ Μπεναρδούτ, Γενικός Ταμίας, καθώς και ο κ. Μωρίς
Σαπόρτα, Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας, συναντήθηκαν με τον νέο Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα,
συζητήθηκαν διάφορα θέματα για την ασφάλεια των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, των
ιερών τόπων λατρείας και των εβραϊκών νεκροταφείων και δόθηκε έμφαση στους
δύο πρόσφατους βανδαλισμούς του εβραϊκού νεκροταφείου Ιωαννίνων.
Κατά τη συνάντηση τέθηκε το θέμα των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των
εβραϊκών μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φύλαξη του Μουσείου και της
Συναγωγής της Ρόδου, που είναι κέντρο ενδιαφέροντος πολλών επισκεπτών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΕΒΡΑΪΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη 23.9.2021 με
τους επικεφαλής και εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων,
στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων συζητήθηκαν οι περιφερειακές
και διεθνείς εξελίξεις, ενώ επισημάνθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα
στην Ελλάδα και στο Ισραήλ, καθώς και η σημασία του τριμερούς σχήματος
συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της
Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και
στη βάση της πεποίθησης ότι το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν το μοναδικό πλαίσιο για την ειρηνική επίλυση
διαφορών -πλαίσιο το οποίο η Ελλάδα ήδη εφαρμόζει στην πράξη με συμφωνίες
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Αίγυπτος.
O Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, επίσης, με τον επικεφαλής της American
Jewish Committee, Ντέιβιντ Χάρις. Συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική εμβάθυνσης του
σχήματος 3+1 στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, όπως
και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το
περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Ακόμη, αντηλλάγησαν απόψεις για το
νομοσχέδιο για την ελληνοαμερικανική αμυντική και διακοινοβουλευτική
συνεργασία που προωθείται στο Κογκρέσο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την ηγεσία της AIPAC (American Israel Public
Affairs Committee) επαναβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο
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πλευρές, ενώ ο Πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση προς την ηγεσία της
Οργάνωσης για επίσκεψη στη χώρα μας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της
πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε σε όλους τους συνομιλητές του ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την εξάλειψη του
αντισημιτισμού και την εκπαίδευση των νεότερων γενεών σχετικά με τις θηριωδίες
των ναζί, έχοντας αναλάβει από τον Απρίλιο την Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας
για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA).
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα SKAI, 23.9.2021

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΚΩ
– ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΚΩ
Στις 24.9.2021, τα μέλη του Προεδρείου του ΚΙΣΕ
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος, Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ,
Γενικός Γραμματέας και Δανιήλ Μπεναρδούτ,
Γενικός Ταμίας συναντήθηκαν στην Κω με τον
Δήμαρχο του νησιού κ. Θεοδόση Νικηταρά και τον
επιστημονικό υπεύθυνο της Αστικής Εταιρείας
«Ιπποκράτης» Δρ. Δημήτριο Γερούκαλη.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η αναστήλωση
και οι τρόποι αξιοποίησης και ανάδειξης της
Συναγωγής της Κω, ενός κτηρίου με μεγάλη
ιστορική σημασία, που σήμερα λειτουργεί ως
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Συμφωνήθηκε να
υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του
ΚΙΣΕ και του Δήμου Κω ώστε να καθοριστεί η
συνεργασία αυτή, με στόχο την επαναλειτουργία της Συναγωγής της Κω ως χώρου
λατρείας, πολιτισμού και παιδείας. Μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Κω και ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ έκαναν κοινές δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τα μέλη του Προεδρείου του ΚΙΣΕ επισκέφθηκαν τόσο
τη Συναγωγή όσο και το εβραϊκό νεκροταφείο του νησιού.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ IHRA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ATHENS
DEMOCRACY FORUM 2021: «Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
To Συμπόσιο της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA),
με θέμα «Η Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους: Μαθήματα
από το Ολοκαύτωμα», έγινε στην Αθήνα, στις 30.9.2021, με τη συνεργασία και τη
συμμετοχή της Ελληνικής Προεδρίας της IHRA και του Κέντρου Μνήμης του
Ολοκαυτώματος Babyn Yar (Babyn Yar Holocaust Memorial Center), στο πλαίσιο
του Διεθνούς Συνεδρίου Athens Democracy Forum 2021 (ADF), που διεξάγεται
στην ελληνική πρωτεύουσα από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1 η Οκτωβρίου2021.
Το Συμπόσιο της IHRA είχε ως βασικό σκοπό να εξετάσει και να αναδείξει την
αυξανόμενη συχνότητα της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού στις σημερινές
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κοινωνίες. Στο Συμπόσιο ο ελληνικός εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό
Ταμία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ.
Κατά την έναρξη του Συμποσίου απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Δένδιας και ακολούθως, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Natan Sharansky,
Ακτιβιστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόεδρος του Κέντρου Μνήμης του
Ολοκαυτώματος Babyn Yar. Ο Πατήρ Patrick Desbois, Ιδρυτής και Πρόεδρος του
οργανισμού Yahad-In Unum και επικεφαλής του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του
Μνημείου του Ολοκαυτώματος Babyn Yar, έκανε εισήγηση με θέμα τον εντοπισμό
χώρων μαζικής ταφής Εβραίων θυμάτων των ναζιστικών Ταγμάτων Θανάτου
(Einsatzgruppen) στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Τη συζήτηση του πάνελ
συντόνισε ο Daniel Holtgen, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αντισημιτισμό και τα Εγκλήματα Μίσους, στο
οποίο συμμετείχαν και ο νυν Προέδρος της IHRA, Πρέσβης Χριστόδουλος
Λάζαρης, η πρώην Γενική Διευθύντρια της UNESCO και Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Democracy and Culture Foundation, Irina Bokova και ο Πατήρ
Patrick Desbois.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στο παγκόσμιο ακροατήριο του ADF, στο
πλαίσιο της κάλυψης από τους New York Times. Ο Steven Erlanger, επικεφαλής
διπλωματικός ανταποκριτής των New York Times, ήταν ο γενικός συντονιστής του
φόρουμ, με ένα πάνελ δημοσιογράφων και ανταποκριτών, μεταξύ των οποίων ο
Patrick Healy από τη Νέα Υόρκη και άλλοι από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, το
Λονδίνο και το Παρίσι.
Η μνήμη του Ολοκαυτώματος αποτέλεσε την αφετηρία για μία συζήτηση σχετικά με
τους κινδύνους της ακραίας ρητορικής και της ρητορικής μίσους στον σύγχρονο
κόσμο. Το πάνελ των ομιλητών διερεύνησε την εντεινόμενη ξενοφοβία, τον
αντισημιτισμό και τον ρατσισμό, καθώς και τα διδάγματα που αποκομίζουμε ή όχι
από την Ιστορία. Συζητήθηκαν επίσης, ο ρόλος και η ευθύνη που έχουν τα άτομα
και τα κράτη στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Μεταξύ των θεμάτων
που εξετάστηκαν ήταν πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα και τη
ρητορική μίσους, πώς μπορούμε να εγείρουμε άμυνες κατά του αντισημιτισμού, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων στις
κοινωνίες μας σήμερα αλλά και στο μέλλον.
Η διοργάνωση αυτού του Συμποσίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας
της IHRA (2021-2022) παρείχε την ευκαιρία να προβληθεί η IHRA σε ένα
παγκόσμιο κοινό και να υπογραμμισθεί η σημασία των διδαγμάτων του
Ολοκαυτώματος για τη σύγχρονη κοινωνία, ιδίως δε όσον αφορά τον αντίκτυπό του
στις δημοκρατικές αξίες και διαδικασίες. Η απήχησή του ενισχύθηκε, αφενός, μέσω
των New York Times και αφετέρου, μέσω της εκτενούς προβολής του στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, μεταξύ αυτών και στις πλατφόρμες του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Το Athens Democracy Forum πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία εγκαινίασε τις
εργασίες του Φόρουμ στις 29 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.
Το ειδικό Συμπόσιο παρείχε την ευκαιρία σύνδεσης των διδαγμάτων του
Ολοκαυτώματος με τις τρέχουσες προκλήσεις για τις δημοκρατικές αξίες και
διαδικασίες του σύγχρονου κόσμου, και συνέβαλε στη διατήρηση της μνήμης του
Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της IHRA.
*Στοιχεία από ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών, 28.9.2021
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ
ΖΩΗΣ
Σήμερα, 5.10.2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη στρατηγική
της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της
εβραϊκής ζωής. Με τον αντισημιτισμό να αυξάνεται ανησυχητικά, στην Ευρώπη
και πέραν αυτής, η στρατηγική καθορίζει μια σειρά μέτρων που διαρθρώνονται
γύρω από τρεις πυλώνες: την πρόληψη κάθε μορφής αντισημιτισμού,την
προστασία και διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής και την προώθηση της έρευνας,
της εκπαίδευσης και της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η στρατηγική προτείνει
μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις διαδικτυακές εταιρείες με
σκοπό τον περιορισμό του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο, μέτρα για την καλύτερη
προστασία των δημόσιων χώρων και των χώρων λατρείας, καθώς και τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου έρευνας για τον σύγχρονο αντισημιτισμό και
ενός δικτύου τοποθεσιών όπου πραγματοποιήθηκε το Ολοκαύτωμα. Τα μέτρα αυτά
θα ενισχυθούν από τις διεθνείς προσπάθειες της ΕΕ να ηγηθεί του παγκόσμιου
αγώνα κατά του αντισημιτισμού.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε:
«Σήμερα δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε την εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη σε όλη
της την πολυμορφία. Θέλουμε να δούμε την εβραϊκή ζωή να ευδοκιμεί και πάλι στην
καρδιά των κοινοτήτων μας. Αυτό είναι το πρέπον. Η στρατηγική που
παρουσιάζουμε σήμερα σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον
οποίο αντιδρούμε στον αντισημιτισμό. Η Ευρώπη μπορεί να ευημερήσει μόνο όταν
οι εβραϊκές κοινότητές της αισθάνονται ασφαλείς και ευημερούν».
Ο αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας αντιπρόεδρος
της Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, πρόσθεσε: «Ο αντισημιτισμός είναι
ασύμβατος με τις αξίες της ΕΕ και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Η στρατηγική
αυτή —η πρώτη του είδους της— αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να
καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό σε όλες τις μορφές του και να εξασφαλίσουμε
ένα μέλλον για την εβραϊκή ζωή στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το οφείλουμε σε
όσους χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, το οφείλουμε στους επιζώντες και το οφείλουμε
στις μελλοντικές γενιές.»
Προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλαγμένη από τον αντισημιτισμό
Η στρατηγική καθορίζει μέτρα που επικεντρώνονται: 1) στην πρόληψη και στην
καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού2) στην προστασία και στη διαφύλαξη
της εβραϊκής ζωής στην ΕΕ και 3) στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη μνήμη του
Ολοκαυτώματος. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται από τις διεθνείς προσπάθειες
της ΕΕ για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ορισμένα από τα βασικά μέτρα της στρατηγικής είναι τα εξής:



Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού: Εννέα
στους δέκα Εβραίους θεωρούν ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί στη χώρα
τους, ενώ το 85% θεωρεί ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή θα
κινητοποιήσει ενωσιακά κονδύλια και θα στηρίξει τα κράτη μέλη στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών τους. Η Επιτροπή
θα στηρίξει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αξιόπιστων
πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και εβραϊκών
οργανώσεων για την εξάλειψη της παράνομης ρητορικής μίσους στο
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διαδίκτυο. Επιπλέον, θα στηρίξει την ανάπτυξη αφηγημάτων για την
αντίκρουση του αντισημιτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή
θα συνεργαστεί με τον κλάδο και τις εταιρείες πληροφορικής για την
πρόληψη της παράνομης προβολής και πώλησης ναζιστικών συμβόλων,
ενθυμίων και συγγραμμάτων στο διαδίκτυο.



Προστασία και διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής στην ΕΕ: Το 38% των
Εβραίων έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν, διότι δεν
νιώθουν ασφαλείς ως Εβραίοι στην ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί ότι οι Εβραίοι
αισθάνονται ασφαλείς και μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην
ευρωπαϊκή ζωή, η Επιτροπή θα διαθέσει ενωσιακά κονδύλια για την
καλύτερη προστασία των δημόσιων χώρων και των χώρων λατρείας. Η
επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δημοσιευθεί το 2022 και
θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση 24 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κράτη μέλη
παροτρύνονται επίσης να κάνουν χρήση της βοήθειας της Ευρωπόλ όσον
αφορά τις δραστηριότητες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τόσο εντός
όσο και εκτός διαδικτύου. Για τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής, η
Επιτροπή θα λάβει μέτρα για την προστασία της εβραϊκής κληρονομιάς
και την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την εβραϊκή ζωή, τον εβραϊκό
πολιτισμό και τις εβραϊκές παραδόσεις.



Εκπαίδευση, έρευνα και μνήμη του Ολοκαυτώματος: Σήμερα, ένας
στους είκοσι Ευρωπαίους δεν έχει ακούσει ποτέ για το Ολοκαύτωμα. Για
να διατηρηθεί η μνήμη ζωντανή, η Επιτροπή θα στηρίξει τη δημιουργία
ενός δικτύου τοποθεσιών όπου πραγματοποιήθηκε το Ολοκαύτωμα, στις
οποίες περιλαμβάνονται και τοποθεσίες που δεν είναι ευρύτερα γνωστές,
για παράδειγμα τοποθεσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως κρυψώνες ή ως
τόποι εκτελέσεων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης ένα νέο δίκτυο
Νέων Ευρωπαίων Πρεσβευτών για την προώθηση της μνήμης του
Ολοκαυτώματος. Με ενωσιακούς πόρους, η Επιτροπή θα στηρίξει τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου έρευνας για τον σύγχρονο
αντισημιτισμό και την εβραϊκή ζωή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και
την ερευνητική κοινότητα. Για την ανάδειξη της εβραϊκής κληρονομιάς, η
Επιτροπή θα καλέσει τις πόλεις που υποβάλλουν αίτηση για τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης να προβάλουν την ιστορία των
μειονοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της εβραϊκής
κοινότητάς τους.

Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να παροτρύνει τις χώρεςεταίρους της να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό στις γειτονικές χώρες της ΕΕ
και πέραν αυτών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.
Θα εξασφαλίσει ότι οι ενωσιακοί πόροι που διατίθενται ως εξωτερική
χρηματοδότηση δεν θα μπορούν να διοχετευθούν καταχρηστικά σε δραστηριότητες
που υποκινούν το μίσος και τη βία, μεταξύ άλλων κατά των Εβραίων. Η ΕΕ θα
ενισχύσει τη συνεργασία ΕΕ-Ισραήλ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και
θα προωθήσει την αναζωογόνηση της εβραϊκής κληρονομιάς παγκοσμίως.
Επόμενα βήματα
Η στρατηγική θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2021-2030. Η Επιτροπή καλεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την εφαρμογή της
στρατηγικής, θα δημοσιεύσει δε σφαιρικές εκθέσεις εφαρμογής το 2024 και το 2029.
Τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει δέσμευση για την πρόληψη και την
καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού μέσω νέων εθνικών στρατηγικών ή
μέτρων στο πλαίσιο υφιστάμενων εθνικών στρατηγικών και/ή σχεδίων δράσης για
την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του
βίαιου εξτρεμισμού. Οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να εγκριθούν έως το τέλος

16

του 2022 και θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του
2023.
Ιστορικό
Η εν λόγω στρατηγική αποτελεί τη δέσμευση της ΕΕ για την εξασφάλιση του
μέλλοντος της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Σηματοδοτεί την
πολιτική δέσμευση της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλαγμένη από
αντισημιτισμό και κάθε μορφή διακρίσεων και με μια κοινωνία ανοικτή, χωρίς
αποκλεισμούς και με ισότητα των μελών της.
Μετά το συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα με θέμα τον αντισημιτισμό και
το αντιμουσουλμανικό μίσος, η Επιτροπή διόρισε το 2015 τον πρώτο συντονιστή
της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής
ζωής. Τον Ιούνιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα
σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Τον Δεκέμβριο του 2018 το
Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Τον
Δεκέμβριο του 2019 η καταπολέμηση του αντισημιτισμού εντάχθηκε στο
χαρτοφυλάκιο του αρμόδιου για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
αντιπροέδρου της Επιτροπής, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Επιτροπής να
αντιμετωπιστεί ως εγκάρσια προτεραιότητα. Τον Δεκέμβριο του 2020 το
Συμβούλιο εξέδωσε νέα δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της
καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς πολιτικής.
Πολλοί από τους τομείς πολιτικής που συνδέονται με την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού αποτελούν πρωτίστως εθνικές αρμοδιότητες. Ωστόσο, η ΕΕ
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή πολιτικής καθοδήγησης, στον
συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών, στην παρακολούθηση της
εφαρμογής και της προόδου, στην παροχή στήριξης μέσω ενωσιακών κονδυλίων
και στην προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα μετατρέψει την υφιστάμενη ad hoc ομάδα
εργασίας της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε μόνιμη δομή, στην
οποία θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι εβραϊκές κοινότητες.

ΑΡΘΡΟ ΜΙΝΟΥ ΜΩΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Στη συνέντευξή του στην Βίβιαν Ευθυμιοπούλου τον Ιανουάριο 2021, για τη
διαδικτυακή εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος στην Αθήνα, ο
Αντιπρόεδρος της ΕΕ κ. Μαργαρίτης Σχοινάς προανήγγειλε ότι μέσα στο 2021 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσίαζε τη στρατηγική της για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού.
Πράγματι, στις 5 Οκτωβρίου, στη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της
ΕΕ στο Στρασβούργο, ο κ. Σχοινάς παρουσίασε αυτή τη στρατηγική. Θα
επιχειρήσω να παρουσιάσω τα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και να σχολιάσω τη σημασία τους.
Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Χαρακτηριστική της προσέγγισης που διέπει τη στρατηγική, είναι η τελευταία φράση
της ομιλίας του κ. Σχοινά: «Για τους Εβραίους, η Ευρώπη υπήρξε μια ήπειρος που
οι γονείς τους και οι παππούδες τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Είναι
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καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα είναι
μια ήπειρος στην οποία θα αισθάνονται ασφαλείς και περήφανοι να ανήκουν».
Ποιες ήταν όμως οι αιτίες και οι αφορμές που κατεύθυναν την ηγεσία της ΕΕ
στο συμπέρασμα ότι απαιτείται μια συνολική, συνεκτική και πολύπλευρη
στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού;
Σαφέστατα, βασική αιτία ήταν η διαπιστωμένη και μετρήσιμη αύξηση των
φαινομένων αντισημιτισμού στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Οι τρομοκρατικές
επιθέσεις σε Εβραϊκά ιδρύματα και συναγωγές στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη, στις
Βρυξέλλες και στο Χάλε της Γερμανίας, αλλά και πολλά άλλα περιστατικά που
εκδηλώθηκαν με βία και βεβηλώσεις μνημείων και νεκροταφείων.
Από την άλλη, η εκθετική αύξηση των φαινομένων «ψηφιακού αντισημιτισμού» που
εκδηλώνεται μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για
παράδειγμα ο επταπλασιασμός τους στη Γαλλία και ο δεκατριπλασιασμός τους στη
Γερμανία. Αλλά και οι σχετικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου σε επίπεδο χωρών
της ΕΕ, που έδειξαν ότι οι 9 στους 10 Εβραίοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι έχει
αυξηθεί ο αντισημιτισμός στις χώρες τους και ότι 4 στους 10 έχουν σκεφθεί να
μεταναστεύσουν εξαιτίας του αντισημιτισμού.
Άλλη βασική αιτία για την απόφαση της ΕΕ, είναι το γεγονός ότι μειώνονται
δραματικά οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τη μνήμη του
Ολοκαυτώματος ως κεντρική πτυχή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Ως
εκ τούτου η στρατηγική της στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση της μνήμης που
θεωρεί ότι πρέπει να αποκτήσει νέα σύγχρονα εργαλεία και πολιτικές, ακριβώς γιατί
οι ζωντανοί μάρτυρες λιγοστεύουν και σε λίγα χρόνια θα έχουν εκλείψει.
Με την υιοθέτηση της στρατηγικής κατά του αντισημιτισμού, η ΕΕ αποφασίζει να
αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Και όπως
προκύπτει από την ανακοίνωσή της – και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό – δεν το
κάνει με τρόπο που θα της επιτρέπει απλά να αντιδρά στα γεγονότα (reactive),
αλλά με την λήψη συγκεκριμένων μέτρων που εστιάζουν στο να τα προλαμβάνει
(proactive).
Η στρατηγική της ΕΕ αναπτύσσεται σε τρείς πυλώνες:
1. Πρόληψη και καταπολέμηση του αντισημιτισμού
2. Προστασία και προώθηση της Εβραϊκής ζωής
3. Εκπαίδευση και έρευνα
Η πρόληψη και καταπολέμηση αφορά σε όλες τις μορφές του αντισημιτισμού,
φυσικές και ψηφιακές. Θα επιτευχθεί μέσα από ένα σύγχρονο και κατάλληλα
τεχνολογικά εξοπλισμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο ανθρώπων και οργανισμών,
μεταξύ αυτών και των Εβραϊκών κοινοτήτων, που θα συντονίζονται ώστε να
προβλέπονται και προλαμβάνονται βίαια γεγονότα, να απομακρύνονται
αντισημιτικές αναρτήσεις και να οργανώνεται η αντιμετώπισή τους και στο διαδίκτυο
και στο φυσικό πεδίο.
Η προστασία έγκειται στη συμπλήρωση και ενίσχυση των δομών ασφάλειας των
Εβραϊκών ιδρυμάτων και τοπόσημων με Κοινοτικούς πόρους, με πρώτη ενέργεια
την εξασφάλιση άμεσης χρηματοδότησης ύψους 24 εκ. €
Πιο σημαντική όμως είναι η πρωτοβουλία της προώθησης της Εβραϊκής ζωής στην
ΕΕ, η οποία υπαγορεύεται από το σύστημα αρχών της Ευρώπης για συμπερίληψη
και διαφορετικότητα. Αυτή θα επιτρέψει στις Εβραϊκές Κοινότητες να ενισχύουν την
Εβραϊκή ζωή τους αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες να μάθουν περισσότερα για
τους Εβραίους και τις παραδόσεις τους. Με τον τρόπο αυτό η στρατηγική
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προσβλέπει στην προστασία της Εβραϊκής κληρονομιάς στην Ευρώπη και στην
ενημέρωση των πολιτών, θεωρώντας πολύ σωστά ότι αυτή η εξωστρέφεια θα έχει
θετικά αποτελέσματα στη μείωση του αντισημιτισμού.
Ο τρίτος πυλώνας, εστιάζει στην εκπαίδευση και την έρευνα για την μνήμη του
Ολοκαυτώματος και στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία. Κεντρικός στόχος είναι σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην μελέτη της συνεχούς και
αδιάλειπτης Εβραϊκής παρουσίας στην Ευρώπη μέσα από φυσικές επισκέψεις, το
διαδίκτυο και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η στρατηγική προβλέπει επίσης τη
δημιουργία ενός ερευνητικού hub για τη μελέτη του σύγχρονου αντισημιτισμού και
της Εβραϊκής ζωής.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες της ΕΕ θα συνδεθούν και με τη διεθνή κοινότητα μέσα
από συνεργασίες και κοινά προγράμματα με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η
UNESCO κλπ.
Η στρατηγική της ΕΕ επιδιώκει να φτάσει σε όλους τους πολίτες της το μήνυμα ότι
ο αντισημιτισμός δεν είναι πρόβλημα των Εβραίων αλλά πρόβλημα των
αντισημιτών και ότι η αντιμετώπισή του είναι ευθύνη όλων των πολιτών της ΕΕ
αφού είναι αντίθετος με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αξίες της ΕΕ
και γενικότερα του τρόπου ζωής στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Ο Εβραϊκός πληθυσμός στην Ευρώπη ως συνέπεια του Ολοκαυτώματος και της
μετά τον Β’ΠΠ εγκατάλειψής της από πολλούς, μειώθηκε από σχεδόν δέκα
εκατομμύρια σε σχεδόν δύο εκατομμύρια σήμερα. Μετά από σχεδόν 80 χρόνια, η
ΕΕ βάζει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει βασικά στο να νιώσουν
και πάλι οι Εβραίοι πολίτες της την Ευρώπη σπίτι τους. Χωρίς να φοβούνται, χωρίς
να απειλούνται. Με προοπτική να ανθίσει η Εβραϊκή ζωή μέσα στις Κοινότητές τους
αλλά και να έρθει αυτή σε επαφή με τους πολίτες της. Γιατί μόνον έτσι, θα
υποχωρήσουν τα στερεότυπα και θα χτυπηθεί στη ρίζα του ο αντισημιτισμός και η
μισαλλοδοξία.
Η Ευρώπη υπογράφει και δεσμεύεται ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο δικό
της σύστημα αξιών και περνάει από τα ευχολόγια και τη συνήθη στάση αντίδρασης
στα γεγονότα, στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες και πολιτικές.
Στους Εβραίους της Ευρώπης, η εξέλιξη αυτή είναι βέβαιο ότι συνοδεύεται από
αισιοδοξία και την υποδεχόμαστε με ικανοποίηση. Μένουν βέβαια να γίνουν πολλά
βήματα ακόμα για να αποκτήσει εφαρμογή στην πράξη αυτή η στρατηγική, αλλά ο
θεμέλιος λίθος έχει τεθεί.
Και τέλος, μια τέτοια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ, έχει και ευρύτερες προεκτάσεις.
Όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές από την ιστορία, ό,τι αρχίζει με τους Εβραίους
δεν τελειώνει στους Εβραίους, συνήθως το επικαλούμαστε για κάτι κακό. Η
στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι στρατηγική απέναντι
στον ρατσισμό, τις διακρίσεις, τις προκαταλήψεις, είναι στρατηγική που εδραιώνει
την αποφασιστικότητα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισονομία και το
κράτος δικαίου. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι η ΕΕ περνάει ένα εξαιρετικά ισχυρό
μήνυμα που αφορά σε όλες τις μειονότητες, θρησκευτικές, εθνικές, φυλετικές.
Σίγουρα, μια εξέλιξη που δικαιώνει την Ευρώπη που θέλουμε να έχουμε.
* Ο Μίνος Μωυσής είναι μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εβραϊκών
Κοινοτήτων και τ. Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
ΠΗΓΗ: LIBERAL, 9.10.2021
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ KΩΣΤΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραγκούνης συμμετείχε ως
ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Στη διημερίδα αυτή παρέστησαν και μίλησαν δια ζώσης αλλά και με τηλεδιάσκεψη
αρκετοί εκπρόσωποι των εβραϊκών κοινοτήτων της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του
Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, οι ευρωπαίοι επίτροποι κ. Μαργαρίτης Σχοινάς υπεύθυνος
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο κ. Olivér Várhelyi υπεύθυνος
για την γειτονία και την διεύρυνση, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Λ.Κ. κ. Antonio
Lopez - Isturiz, όπως και αρκετοί ευρωβουλευτές μεταξύ των οποίων η κα Άννα
Μισέλ Ασημακοπούλου.
Στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση έρευνας με θέμα τον αντισημιτισμό. Η
έρευνα έγινε σε 16 χώρες και ερωτήθηκαν 16.000 άτομα. Ο κ. Καραγκούνης
επεσήμανε τις προσπάθειες που γίνονται από το επίσημο κράτος για την
καταπολέμηση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας.
Ανέδειξε ιδιαίτερα τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν στην Κυβέρνηση
Σαμαρά με την υιοθέτηση του αντιρατσιστικού νόμου που για πρώτη φορά
προβλέφθηκε η ποινικοποίηση των αρνητών του Ολοκαυτώματος, αλλά και
δράσεις όπως η εισαγωγή του μαθήματος για το Ολοκαύτωμα στην εκπαίδευση, η
προώθηση του θεσμού επισκέψεων μαθητών σε εβραϊκά μουσεία και τόπους
μνήμης, η συμβολή της Κυβέρνησης στην κατασκευή του Μουσείου
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, η υιοθέτηση της 27ης Ιανουαρίου ως επίσημη
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και η αποδοχή από την σημερινή Κυβέρνηση
Μητσοτάκη του ορισμού της έννοιας του αντισημιτισμού σύμφωνα με τον IHRA.
ΠΗΓΗ: CNN.GR, 20.10.2021

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΛΜΠΕΡ
ΜΠΟΥΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δόθηκε στο πλαίσιο
εκδήλωσης που έγινε στις 7.10.2021, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρου Νιάρχου, στο Φάληρο, στον CEO της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά και στην
κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.
Η απονομή των μεταλλίων έγινε με την παρουσία της πολιτικής και πνευματικής
ηγεσίας της χώρας, ανθρώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, του πολιτισμού αλλά και
των επιχειρήσεων. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο οποίος μίλησε για «την Ελλάδα που πρωτοστατεί
και πρωταγωνιστεί» και ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης. Παρόντες επίσης
στην τελετή ήταν ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
κ. Περικλής Μήτκας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής, κ. Βασίλης Διγαλάκης, καθώς και Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των
ελληνικών πανεπιστημίων.
Σε μια συγκινητική και γεμάτη ελπίδα ομιλία για την επικράτηση της επιστήμης
έναντι όλων των μεγάλων υγειονομικών «μαχών» της ανθρωπότητας, ο κ.
Μπουρλά προέβλεψε ότι μπαίνουμε σε μια πρωτοφανή δεκαετία επιστημονικών
ανακαλύψεων. «Η αισιοδοξία μου αυτή ίσως να προέρχεται από το ότι γεννήθηκα
στην Ελλάδα, τη χώρα της καλοσύνης, της σοφίας και της επινοητικότητας των
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ανθρώπων. Ίσως από το ότι είναι γιος γονιών που παρολίγο επέζησαν από το
Ολοκαύτωμα… Όλα αυτά με έμαθαν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο» δήλωσε
χαρακτηριστικά.
Η κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη ανέφερε στην ομιλία της ότι «η Παιδεία
ήταν πάντα ένα θεμελιώδες αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμα και στις πιο
δύσκολες στιγμές, οι οικογένειες προτιμούσαν να στερηθούν άλλα αγαθά για να
προσφέρουν στα παιδιά τους το αγαθό της Παιδείας. Για αυτό ένα από τα πρώτα
μελήματα του νεότερου ελληνικού κράτους ήταν η ανάπτυξη οργανωμένων δομών
εκπαίδευσης».
Από τον ιστότοπο www.iatronet.gr, 8.10.2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ
ΜΑΛΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος εκπροσωπώντας
την Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα του I.H.R.A. (International Holocaust
Remembrance Alliance), συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ του Malmö για την Μνήμη
του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού που
πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου, στο Malmö της Σουηδίας.
Στην ομιλία του ο κ. Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στον στόχο της Ελληνικής
Προεδρίας του I.H.R.A. που είναι η μεταφορά των μηνυμάτων του Ολοκαυτώματος,
αλλά και της μάχης ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού και ρητορικής μίσους, στο
σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτός είναι πλέον και ο αποτελεσματικός τρόπος
να μεταδοθεί το μήνυμα του Ολοκαυτώματος στις νεότερες γενιές, οι οποίες
στρέφονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο για την πληροφόρηση και
τον διάλογο. Επίσης, ο κ. Πικραμμένος τόνισε το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να πολεμήσει τον αντισημιτισμό, χαιρετίζοντας τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.
Όσον αφορά ειδικότερα στην Ελλάδα υπογράμμισε τη στρατηγική της
Κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη που περιλαμβάνει την στήριξη της
εκπαίδευσης και της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος, ειδικά τώρα που οι
τελευταίοι επιζώντες μας αφήνουν χωρίς τις προσωπικές τους αφηγήσεις.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την
Υπουργό Επικρατείας στον Πρωθυπουργό της Σουηδίας κα Karin Wallensteen, με
την οποία συζήτησε θέματα σχετικά με το Μουσείο Ολοκαυτώματος το οποίο
πρόκειται να δημιουργηθεί στη Σουηδία, καθώς και τον σχεδιασμό του αντίστοιχου
Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα vicepresident.gov.gr, 14.10.2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ & ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΚΝΕΣΕΤ
Στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατώνμελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξάγεται στην Αθήνα 21 και
22.10.2021, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών Κοινοβουλίων από 47 χώρες, το
απόγευμα της Πέμπτης 21.10.2021, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ.
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Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του
Ισραήλ (Κνεσέτ), κ. Mickey Levy.
Κατά τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων υπογράμμισε τις πολύ
καλές και εποικοδομητικές σχέσεις των δύο χωρών, αναφέροντας και την τριμερή
κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, ενώ σημείωσε
και την επωφελή συμφωνία της χώρας μας με το Ισραήλ για την ενίσχυση του
εκπαιδευτικού κέντρου της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην Καλαμάτα.
Ο κ. Levy, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της συνεργασίας
μεταξύ των κοινοβουλίων, αλλά και για τις ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης της
συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο στους τομείς της τεχνολογίας, της υγείας, του
κυβερνοχώρου και των νεοφυών επιχειρήσεων.
Το πρωί της Παρασκευής 22.10.2021, ο Πρόεδρος της Κνεσέτ συναντήθηκε με τον
Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας Υπουργός στο twitter έγραψε:
"Στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας – Ισραήλ, η ενίσχυση των
στενών δεσμών φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η
προώθηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας".
Ο κ. Levy, οποίος συνοδεύεται από αντιπροσωπεία διπλωματών και αξιωματούχων
της Κνεσέτ, θα έχει επίσης ιδιαίτερη συνάντηση με την ηγεσία του Ελληνικού
Εβραϊσμού πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας από την Ελλάδα.

[Με στοιχεία από τον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων & το twitter του ΥΠΕΞ].

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΖΩΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνολικά 43 χιλιάδες Εβραίοι
εκτοπίστηκαν από την Ελλάδα με προορισμό τον βιομηχανοποιημένο θάνατο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης. Από αυτούς, λιγότερες από χίλιες ψυχές κατάφεραν
να επιστρέψουν πίσω. Στο ενδιάμεσο, υπήρξαν Χριστιανοί γείτονες που
προσπάθησαν να βοηθήσουν με αυταπάρνηση αλλά και άλλοι που συνεργάστηκαν
με τον κατακτητή και καπηλευτήκαν τις περιουσίες τους. Είναι γνωστό: πολλές
φορές η ιστορία γίνεται απάνθρωπη.
Πώς όμως ήταν η ζωή για τους Έλληνες Εβραίους την περίοδο της Κατοχής;
Πόσα πράγματα γνωρίζουμε ή καλύτερα αγνοούμε για μια ακμάζουσα
κοινότητα που εξοντώθηκε σχεδόν ολοσχερώς;
«Την ημέρα της αναχώρησης, οι άνθρωποι ξετρελαμένοι καίνε έγγραφα, χρήματα,
σπάζουν τα έπιπλά τους με κραυγές πληγωμένων θηρίων, έπειτα εγκαταλείποντας
τους καρπούς της δουλειάς τους φεύγουν στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες μέσα σε
βαγόνια για ζώα, και τους αντιμετωπίζουν με λιγότερο σεβασμό από αυτά»
διαβάζουμε σε μία επιστολές που φιλοξενούνται στην έκδοση Μη με ξεχάσετε (εκδ.
Αλεξάνδρεια), σε επιμέλεια Λεόν Σαλτιέλ.
Πρόκειται για γράμματα που έστελναν τρεις Εβραίες μητέρες από το γκέτο της
Θεσσαλονίκης στους γιους τους στην Αθήνα, και η δουλειά του διδάκτορα της
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με επίκεντρο το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, έφερε το φως. Επιστολές που η λέξη
«συγκλονιστικές» δεν είναι αρκετή για να τις περιγράψει.
Τι είδαν λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες λίγο πριν οδηγηθούν στις πύλες του
Ολοκαυτώματος; Τι σημαίνει για την Ελλάδα η εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας
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και πώς το ίσως πιο προηγμένο έθνος της Ευρώπης έφτασε σε αυτή τη θηριωδία;
Ο συγγραφέας του εξαιρετικού αυτού βιβλίου μας έλυσε όλες τις απορίες.
Πόσο επηρέασε τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις όπως τα Γιάννενα ο
χαμός μιας τόσο ενεργής κοινότητας όπως αυτής των Εβραίων;
Η εβραϊκή κοινότητα σε πόλεις στην Ελλάδα, όπως η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα,
ήταν πολυπληθής, δραστήρια σε πολλούς τομείς και πολύ αξιόλογη. Τα μέλη της
διέπρεπαν στην οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τα γράμματα. Πολλές
από τις καινοτομίες στη χώρα ήρθαν μέσω της εβραϊκής κοινότητας, όπως η
τυπογραφία, μοντέρνες επιχειρήσεις, τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και το εργατικό
κίνημα.
Με αυτό το σκεπτικό, ο χαμός 65.000 Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του
Ολοκαυτώματος έφερε ένα βαρύ πλήγμα στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχασε ένα
πολύ ενεργό κομμάτι του πληθυσμού της, με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, διεθνείς
διασυνδέσεις και μεγάλο αίσθημα φιλοπατρίας.
Ουσιαστικά, η εβραϊκή κοινότητα ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μεσαίας
τάξης που είναι σε κάθε κοινωνία φορέας προόδου και κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων. Από την άποψη αυτή, το Ολοκαύτωμα στέρησε από τη χώρα
έναν πληθυσμό που θα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και
κοινωνική εξέλιξη της χώρας τις τελευταίας δεκαετίες.
Από τη στιγμή που πάτησαν οι Ναζί το πόδι τους στην Ελλάδα, πόσο
γρήγορα ξεκίνησε η συστηματική εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού;
Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα σε διαδοχικές φάσεις, αρχίζοντας από τον
Απρίλιο του 1941, αφότου ήρθαν προς βοήθεια των Ιταλών συμμάχων τους που
έχαναν στο αλβανικό μέτωπο. Το επόμενο διάστημα, η χώρα χωρίστηκε σε τρεις
ζώνες κατοχής, κάτι που έκρινε και την τύχη του εβραϊκού πληθυσμού σε αυτές τις
περιοχές.
Οι Γερμανοί κράτησαν κάποιες στρατηγικές για αυτούς περιοχές, όπως τη
Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, μέρη της Κρήτης, κάποια νησιά και μια λωρίδα στον
Έβρο κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Οι σύμμαχοι τους Βούλγαροι
κατέλαβαν την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την οποία και
προσάρτησαν. Οι Ιταλοί πήραν το υπόλοιπο κομμάτι της χώρας.
Οι Γερμανοί ήθελαν να επιβάλουν τα αντιεβραϊκά μέτρα σε όλη τη χώρα σε ενιαία
μορφή, αλλά συναντούσαν την αντίδραση των Ιταλών, καθώς κάποια σημαντικά
μέλη της εβραϊκής κοινότητας ήταν Ιταλοί πολίτες. Για αυτόν το λόγο άργησαν να
ξεκινήσουν τους διωγμούς του εβραϊκού πληθυσμού.
Ουσιαστικά, οι πρώτοι που συλλαμβάνουν τους Εβραίους στις ζώνες που έλεγχαν
ήταν οι Βούλγαροι, την 1 Μαρτίου 1943. Ακολουθούν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης
που εκτοπίζονται από τους Γερμανούς από τις 15 Μαρτίου ως τον Ιούνιο 1943. Οι
Εβραίοι της υπόλοιπης Ελλάδας αρχίζουν να μπαίνουν στο μάτι των Γερμανών
μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1943, όταν καταλαμβάνουν
όλη τη χώρα και τους επόμενους μήνες εκτοπίζουν τους Εβραίους όλης της
ελληνικής επικράτειας.
Με λίγα λόγια, πώς ήταν η καθημερινότητα ενός Έλληνα Εβραίου την
περίοδο της Κατοχής;
Θα επικεντρωθώ κυρίως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου έμενε
ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού. Όταν μπήκαν οι
Γερμανοί, οι Εβραίοι υπέφεραν όσο και οι χριστιανοί συμπολίτες τους. Υπήρχε
πείνα, έλλειψη αγαθών, τρομοκρατία, εκτελέσεις, αλλά χωρίς διαφοροποίηση.
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Αυτό αλλάζει από το καλοκαίρι του 1942, με την συγκέντρωση των Εβραίων της
πόλης στην πλατεία Ελευθερίας για καταναγκαστική εργασία, την καταστροφή του
εβραϊκού νεκροταφείου και έπειτα τον εγκλεισμό στα γκέτο, το κίτρινο αστέρι και
τελικά τη μεταφορά στα στρατόπεδα θανάτου στην Πολωνία. Σε αυτό το διάστημα,
η καθημερινότητα της εβραϊκής κοινότητας έχει γίνει ένας εφιάλτης, με αγωνία για
το παρόν και το μέλλον τους.
Πιστεύεις ότι το ευρύ κοινό έχει γνώση του τι περίπου συνέβη τότε ή δεν έχει
ιδέα;
Από την έρευνα μου, φαίνεται ότι η ευρύτερη ελληνική κοινωνία ήταν ενήμερη για
το δράμα των Εβραίων. Οι Εβραίοι ζούσαν σε κεντρικές περιοχές των πόλεων,
δραστηριοποιούνταν σε πολλούς τομείς της οικονομίας και συνεργάζονταν στενά
με την τοπική κοινωνία.
Άρα δεν μιλάμε για έναν πληθυσμό που ζούσε απομονωμένος ή σε κάποια μακρινή
περιοχή. Από τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, αλληλογραφία αλλά και
άλλες πήγες, είναι φανερό ότι οι γείτονές τους είναι και αυτοί αυτόπτης μάρτυρες
αυτών των τραγικών γεγονότων.
Είχαν ιδέα οι άνθρωποι που ζούσαν στα εβραϊκά γκέτο της εποχής τι τους
περίμενε στο τέλος της σιδηροδρομικής γραμμής πού τους έστελναν. Ναι ή
όχι;
Οι Εβραίοι, όπως επίσης και οι Χριστιανοί γείτονές τους, δεν γνωρίζουν ότι ο τελικός
προορισμός του εκτοπισμού είναι ο βιομηχανοποιημένος θάνατος στα στρατόπεδα
εξόντωσης, αν και όλα γύρω τους, η πείνα, η βία, τα τρένα με 80 άτομα σε κάθε
βαγόνι χωρίς φαγητό ή υγιεινή, δεν τους αφήναν πολλές ψευδαισθήσεις για τα
πραγματικά κίνητρα του κατακτητή.
Σε γενικές γραμμές, οι Χριστιανοί βοήθησαν ή όχι τον διωκόμενο εβραϊκό
πληθυσμό;
Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα είχαμε πολλών ειδών
συμπεριφορών. Κάποιοι που με μεγάλη αυταπάρνηση έσωσαν τους Εβραίους
συμπολίτες τους, άλλοι που έδειξαν αδράνεια ή αδιαφορία και άλλοι οι οποίοι είτε
επιβουλεύτηκαν τις εβραϊκές περιουσίες είτε έδρασαν σαν καταδότες ή και
συνεργάτες των κατακτητών.
Υπάρχει μια έντονη ιστορική φήμη σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, η οποία θέλει
πολλές μεγάλες περιουσίες της πόλης να στήθηκαν πάνω στις περιουσίες
των Εβραίων που χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τι έχεις να πεις
για αυτό;
Είναι αλήθεια ότι μια μερίδα του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης είχε μεγάλη
περιουσία και έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μετά την εκτόπιση του
εβραϊκού πληθυσμού, οι περιουσίες τους δόθηκαν από τους Γερμανούς σε
χριστιανούς μεσεγγυούχους, πολλοί από τους οποίους τις επιβουλευτήκαν. Από
την ιστορική έρευνα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα.
Τελικά, υπάρχει κάποια εξήγηση για το πώς το ίσως πιο προηγμένο
ευρωπαϊκό έθνος έφτασε στο σημείο να δημιουργήσει το Άουσβιτς, την πιο
απάνθρωπη και φρικιαστική σύλληψη της ανθρώπινης ιστορίας;
Η ιστορική έρευνα συνεχίζεται και η απάντηση στην ερώτησή θα πρέπει να λάβει
υπόψη διαφορετικούς αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αντισημιτισμός ήταν στον πυρήνα του
Ναζιστικού μύθου και προπαγάνδας, δηλαδή διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ότι οι
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Εβραίοι ελέγχουν τον κόσμο ή ότι έχουν ύπουλα σχέδια, πάνω στον οποίο χτίσανε
την αναγκαιότητα του πολέμου.
Μπορεί οι Εβραίοι να ήταν τα πρωταρχικά θύματα των Γερμανών, αλλά μην
ξεχνάμε ότι τα τελικά θύματα του πολέμου ήταν γύρω στα 70 με 80 εκατομμύρια,
με την Ελλάδα να χάνει γύρω στις 500 με 800 χιλιάδες ψυχές.
ΠΗΓΗ: oneman.gr, 28.10.2021

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Μία άγνωστη πτυχή της κατοχικής ιστορίας και του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων
Εβραίων ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τα αποκαλυπτήρια της
ανακατασκευασμένης αναθηματικής στήλης για τους Εβραίους που εστάλησαν από
τους Ναζί για καταναγκαστική εργασία στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής
Λιανοκλαδίου – Καρυάς. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 14
Οκτωβρίου 2021, στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, παρουσία του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.
Το αρχικό Μνημείο -που είχε ανεγερθεί το 1988- πιθανόν καταστράφηκε κατά την
ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού Λιανοκλαδίου. Το νέο Μνημείο
ανακατασκευάστηκε με έγκριση και ενέργειες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων
Ελλάδος (ΟΣΕ), και τη συνεργασία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος (ΚΙΣΕ), και επανατοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στην αποβάθρα του
Σταθμού για να θυμίζει το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας.
Η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων ξεκίνησε με προσφωνήσεις του Προέδρου του
ΟΣΕ κ. Σπυρίδωνα Πατέρα, του Προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, οι οποίοι
αποκάλυψαν το Μνημείο ύστερα από επιμνημόσυνη δέηση που ανέπεμψε στη
μνήμη των θυμάτων ο Ραββίνος Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν. Επίσης χαιρετισμό
απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών.
Ο Πρόεδρος του ΟΣΕ καλωσόρισε τους επισήμους και τόνισε ότι ο ΟΣΕ,
με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία, κινητοποιήθηκε για την αποκατάσταση
του Μνημείου. Χαρακτηριστικά είπε: "Η αρχική αναθηματική στήλη παρέμεινε στο
σημείο αυτό ως το 2010 οπότε, κατά την προσπάθεια μετακίνησής της στα πλαίσια
εργασιών της υπό έναρξη εργολαβίας 635 του τμήματος Τιθορέας - Δομοκού,
(καθότι η στήλη δεν ήταν μονολιθική) αστόχησε. Σήμερα δέκα και πλέον χρόνια
μετά, βρισκόμαστε εδώ με την ευτυχή συγκυρία ενός μεγάλου σιδηροδρομικού
έργου το οποίο εισέρχεται στην τελική ευθεία και στα πλαίσια του οποίου
ολοκληρώνονται και οι εργασίες ανάταξης του Σταθμού, για να
επανατοποθετήσουμε την αναθηματική στήλη και να αποκαταστήσουμε τη μνήμη
των τραγικών γεγονότων εκείνης της περιόδου και των ανθρώπων που χάθηκαν".
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας τόνισε ότι "η καταπολέμηση του
αντισημιτισμού είναι προτεραιότητα για την Εκκλησία και για μενά προσωπικά ", και
αναφέρθηκε στις δράσεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα
στα οποία η Εκκλησία συμμετέχει με τη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα
Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή και του ΕΜΕ.
Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ, αναφερόμενος στη σημασία του Μνημείου, είπε μεταξύ
άλλων: «Η συνεργασία όλων μας για την ανακατασκευή του Μνημείου καταδεικνύει

τη συλλογική μας δέσμευση, ως κοινωνίας, να διατηρήσουμε ζωντανή τη Μνήμη
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του Ολοκαυτώματος, να διασφαλίσουμε ότι η ιδεολογία του Ναζισμού δεν θα βρει
πρόσφορο έδαφος για να δηλητηριάσει και πάλι την κοινωνία. Το Μνημείο που
αποκαλύπτουμε σήμερα συνιστά ένα έργο εκπαιδευτικό, πέρα από ένα ηθικό χρέος.
Είναι η απόδειξη ότι την υπόσχεσή μας για το ΠΟΤΕ ΠΙΑ την εννοούμε και την
υποστηρίζουμε με πράξεις. Το οφείλουμε στα θύματα του Ολοκαυτώματος αλλά και
στις μελλοντικές γενιές», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαλτιέλ.
Ο Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι «Είναι χρέος μας να τιμούμε την

μνήμη των Εβραίων συμπατριωτών μας. Και βέβαια, στην καθημερινή μας ζωή, είναι
υποχρέωσή μας να μην επιτρέψουμε καμία εθνική, θρησκευτική, φυλετική ή άλλη
ταυτότητα να μας διχάζει. Ο καθένας φέρει υπερήφανα την ταυτότητά του, αλλά
πάντα όλοι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί, δημιουργούμε για το παρόν
και το μέλλον του τόπου μας». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του
Υπουργού στην επίσκεψή του σε νεαρή ηλικία στο Γιάντ Βασέμ.

Ο κεντρικός ομιλητής, ιστοριοδίφης, κ. Ανδρέας Ασσαέλ, στην ομιλία του με
θέμα «Η ιστορία των Εβραίων που εργάστηκαν στα καταναγκαστικά έργα της
σιδηροδρομικής γραμμής Λιανκλαδίου – Καρυάς», αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία
και κατέληξε τονίζοντας: «Η επανατοποθέτηση της πλάκας Μνήμης στον Σ.Σ.

Λιανοκλαδιου ελπίζω να είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώριση του στρατοπέδου
Καρυάς ως μαρτυρικού τόπου...Έχουμε το δικό μας Μαουτχάουζεν και δεν το
ξέρουμε».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και
μουσική αναφορά από την σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου, η οποία
ερμήνευσε ένα συμβολικό λαδίνο τραγούδι, γραμμένο από τον επιζώντα του
Άουσβιτς Μοσέ Αελιών, στη μνήμη της αδελφής του.
Εμβληματική η παρουσία απογόνων επιζώντων των καταναγκαστικών έργων στις
σιδηροδρομικές γραμμές της περιοχής, Ιακώβ Καράσσο και Σαμ Ναχμία. Ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ, Δ. Σαλτιέλ, απευθύνθηκε ειδικά σε αυτούς κατά την ομιλία
του: «…Σόλωνα, Μπέρτα, Τζάκο, και Αλβέρτο, Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την

ευκαιρία να αναλογιστούμε τί σημαίνει Μνήμη και να κατανοήσουμε τι σημαίνει
χρέος. Είμαστε εδώ για να σας διαβεβαιώσουμε ότι ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!».
Συμβολική ήταν επίσης η παρουσία του κ. Αθανάσιου Χειμάρα, ο οποίος το 1988,
ως Πρόεδρος τότε της Κοινότητας Λιανοκλαδίου, είχε παραστεί στα εγκαίνια του
Μνημείου και σήμερα με συγκίνηση συμμετείχε στην εκδήλωση για το
ανακατασκευασμένο Μνημείο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι
Αμράνι, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, οι βουλευτές
Φθιώτιδας κ. Θέμης Χειμάρας και Ιωάννης Σαρακιώτης, ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων κ.
Δημήτρης Κυρίτσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του ΤΕΕ κ.
Αθανάσιος Λυκόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιανοκλαδίου
κα Γεωργία Λυκοτσέτα και μέλη του Κ.Σ., εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο
Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, Πρόεδροι και εκπρόσωποι των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλαδος, μέλη του Σωματείου Φίλων του Μουσείου
Εθνικής Αντίστασης, κ.ά. Μήνυμα για την εκδήλωση απέστειλε ο βουλευτής
Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς.

ΠΩΣ ΔΙΕΣΩΘΗ Ο 23ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΜ ΝΑΧΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ήταν Μάρτης του 1943 όταν οι Γερμανοί στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την
κυκλοφορία των τρένων μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη 500 Εβραίους στο
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σιδηροδρομικό σταθμό της Καρυάς Δομοκού. Σκοπός τους να «κόψουν» στη μέση
το βουνό προκειμένου να δημιουργήσουν μια παρακαμπτήριο γραμμή για την
ταχύτερη διέλευση των τρένων.
Εργαζόμενοι για 6 μήνες κάτω από άθλιες συνθήκες όσοι κατάφεραν να επιζήσουν
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς και τάφηκαν στο σημείο εκείνο.
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που δραπέτευσαν και κατάφεραν να σωθούν. Ένας από
αυτούς ήταν και ο Σαμ Ναχμίας, ο άνθρωπος που σώθηκε από βέβαιο θάνατο χάρη
στο ασφαλές καταφύγιο που του πρόσφερε μια οικογένεια από τη Λαμία. Μια
άγνωστη για τους περισσότερους ιστορία που οι απόγονοι των πρωταγωνιστών
της μας αποκαλύπτουν σήμερα.
Ο Σαμ Ναχμία ήταν 23 ετών όταν μεταφέρθηκε από τους Ναζί για να εργαστεί στα
καταναγκαστικά έργα της Καρυάς. Ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια
των εργασιών και η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας αποδείχτηκαν τελικά
σωτήρια. Γνωρίζοντας ότι στην επιστροφή τον περιμένει βέβαιος θάνατος, ζήτησε
βοήθεια από μία νοσοκόμα. Αυτή τον λυπήθηκε και κατέφυγε σε ένα
ζαχαροπλαστείο της Λαμίας, αναζητώντας ένα καταφύγιο για το νεαρό Εβραίο.
Το κάλεσμα της δεν βρήκε ανταπόκριση καθώς ο φόβος από τα αντίποινα των
Γερμανών στεκόταν εμπόδιο στην διάσωση ενός νέου ανθρώπου. Η μοίρα όμως
δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο 16χρονος τότε Επαμεινώνδας Μωρίκης
ακούγοντας την έκκληση της νοσοκόμας μετέφερε τη συνομιλία στον πατέρα του.
Ο Χαράλαμπος Μωρίκης, αρτοποιός στο επάγγελμα και πατέρας 7 παιδιών
αψήφησε τον κίνδυνο και αποφάσισε να κρύψει τον 23χρονο Σαμ. Άνθρωπος της
προσφοράς στην κατοχή βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη δίνοντας τους από το
υστέρημα του.
Η οικογένεια του Χαράλαμπου και της Χρυσάνας Μωρίκη απέκτησαν ένα ακόμη
«παιδί» κι ο 23χρονος Σαμ για ενάμιση χρόνο έμεινε κρυμμένος στο πατάρι του
φούρνου της οικογένειας στην πλατεία Λαού. Όταν κάποια στιγμή κατάφεραν με τη
βοήθεια ενός Γερμανού να του βγάλουν ταυτότητα με το όνομα Δημοσθένης
Δημητριάδης ο Σαμ εργάστηκε κανονικά ως αρτεργάτης.
Η απελευθέρωση θα βρει τον Σαμ στη Θεσσαλονίκη. Θα ξαναφτιάξει τη ζωή του,
θα κάνει οικογένεια και πάντα θα μιλά με αγάπη για την οικογένεια Μωρίκη
τρέφοντας μια απέραντη ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που του έσωσαν τη
ζωή. Μάλιστα με ενέργειές του τη δεκαετία του ΄80 οι Χαράλαμπος και Χρυσάνα
Μωρίκη και ο νεότερος από τα παιδιά τους Επαμεινώνδας έλαβαν τον τίτλο του
“Δικαίου των Εθνών”, ένα θεσμό που απονέμεται σε όσους βοήθησαν Εβραίους
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 78 χρόνια μετά οι δύο οικογένειες
συνεχίζουν να συνδέονται με δεσμούς φιλίας που οι τωρινοί απόγονοι της
οικογένειας Μωρίκη και ο εγγονός του Σαμ Αλμπέρτος Σασών μεταφέρουν στα
παιδιά τους. Μαζί με το Σαμ Ναχμία από το «κολαστήριο» της Καρυάς Δομοκού τα
ζοφερά εκείνα χρόνια της Κατοχής σώθηκε η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη απέναντι
στο συνάνθρωπο. Μπορεί ο ίδιος να μην μίλησε ποτέ στην οικογένειά του για τα
όσα βίωσε, οι απόγονοι του όμως εκείνο που ζητούν πλέον είναι να διατηρηθεί η
μνήμη της θυσίας των 500 Εβραίων που μαρτύρησαν στα καταναγκαστικά έργα.
Για τον ιστορικό ερευνητή Ανδρέα Ασσαέλ που έφερε στο φως την ιστορία της
Καρυάς πρόκειται για το «Μαουτχάουζεν» της Ελλάδας. «Το κομμένο βουνό θα
είναι πάντα εκεί για να θυμίζει τη θυσία αυτών των ανθρώπων που το έσκαψαν με
τα χέρια τους» τονίζει ο κ. Ασσαέλ που καταβάλλει χρόνια τώρα προσπάθειες για
την ανακήρυξη της περιοχής ως μαρτυρικού τόπου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΣΑΕΛ ΣΤΟ ΑΠΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΝ ΣΣ
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ- ΚΑΡΥΑΣ
«Στην Ιερή Μνήμη των Ελλήνων Εβραίων που από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο
του 1943 εργάστηκαν και βασανίστηκαν σε καταναγκαστικά σιδηροδρομικά έργα
της περιοχής. Όσοι δεν εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των
εργασιών, όπως έγινε στον Σ.Σ. Καρυάς, εκτοπίστηκαν από τις ναζιστικές
γερμανικές δυνάμεις στο στρατόπεδο του Άουσβιτς/Μπίρκεναου». Σε μόλις δύο
προτάσεις, ο Θεσσαλονικιός ερευνητής Ανδρέας Ασσαέλ κατάφερε να «χωρέσει»
όλη τη φρίκη των βασανιστηρίων που υπέστησαν Εβραίοι, οι οποίοι εργάστηκαν
στα καταναγκαστικά έργα της σιδηροδρομικής γραμμής Λιανοκλαδίου- Καρυάς,
πριν από τον εκτοπισμό τους από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στο στρατόπεδο
του Άουσβιτς. Αυτές οι φράσεις είναι αποτυπωμένες στην ανακατασκευασμένη
αναθηματική στήλη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου για τα θύματα, τα
αποκαλυπτήρια της οποίας θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις
12μμ, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ.
Καραμανλή.
Στην εκδήλωση, που διοργανώνουν ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, ο κ. Ασσαέλ θα «ξεδιπλώσει» πτυχές
αυτής της ιστορίας, στην ομιλία του με θέμα: «Η ιστορία των Εβραίων που
εργάστηκαν στα καταναγκαστικά έργα της σιδηροδρομικής γραμμής
Λιανκλαδίου- Καρυάς». Άλλωστε, είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα από την
επίμονη κι ενδελεχή έρευνά του κατάφερε να φέρει στο φως ντοκουμέντα για το
κάτεργο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καρυάς Φθιώτιδας, εκεί που μια
σιδηροδρομική παράκαμψη έμελλε να φτιαχτεί με το αίμα εκατοντάδων Εβραίων
από τη Θεσσαλονίκη. Αφορμή για την εκτενή έρευνά του υπήρξε ένα άλμπουμ
φωτογραφιών που τυχαία έπεσε στα χέρια του, σ’ ένα παζάρι στο Μόναχο, το 2002,
κι από το οποίο άρχισε να ξετυλίγεται ο μίτος μιας τρομερής, βαμμένης με αίμα
ιστορίας.
Με αφορμή την ομιλία του στην εκδήλωση, ο κ. Ασσαέλ μιλάει στο ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον σταθμό του Λιανοκλαδίου, που σε
σχέση με την Καρυά ήταν ένα «ανοιχτό εργοτάξιο», όπως λέει, κι επιχειρεί μια
σύγκριση μεταξύ των δύο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, παραθέτοντας σημαντικά
ιστορικά στοιχεία.
«Οι πρώτοι Εβραίοι ήρθαν (στα κάτεργα) μετά το μπλόκο που έγινε στην οδό
Μιζραχή, στον συνοικισμό 151, από τους Γερμανούς και τους Εβραίους
πολιτοφύλακες. Τους πρώτους τους έπιασαν ενώ περπατούσαν στον δρόμο και τη
δεύτερη φουρνιά την εξαίρεσαν από τις αποστολές που είχαν ήδη αρχίσει. Τον
Απρίλιο του 1943, πήραν τους άγαμους και τους έστειλαν στα έργα για να
δουλέψουν στην οργάνωση Todt. Την πρώτη φορά έπιασαν γύρω στους 500 στο
μπλόκο του 151 και τη δεύτερη άλλους περίπου 500, που εξαιρέθηκαν από τις
αποστολές. Αυτοί που εξαιρέθηκαν θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολύ άτυχους
επειδή νόμιζαν ότι ενώ αυτοί θα λιώνουν στα κάτεργα των Γερμανών, οι άλλοι θα
πάνε στην Πολωνία, στην Κρακοβία, και θα πιάσουν καλά πόστα και καλές
δουλειές. Μεγάλη ειρωνεία, καθώς στην πραγματικότητα οι άλλοι είχαν ήδη
εξοντωθεί στους θαλάμους αερίων», αφηγείται ο κ. Ασσαέλ και συνεχίζει
περιγράφοντας τις συνθήκες στο εργοτάξιο του Λιανοκλαδίου, που σε σχέση με την
Καρυά ήταν πολύ καλύτερες.
«Στο Λιανοκλάδι», εξηγεί, «τους πήγαιναν σε μέρη όπου χρειάζονταν εργατικά
χέρια. Έχω πληροφορίες από τον μάρτυρα Αλμπέρτο Σαούλ για έργα που έγιναν
στον σταθμό της Αμφίκλειας, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα Δαυίδ Σιών, τον είχαν
στείλει μαζί με άλλους 80 για να ξεμοντάρουν βαγόνια τρένου, που είχαν ανατινάξει
οι αντάρτες. Αυτά τα βαγόνια τα έχω στο αρχείο μου, σε φωτογραφίες, κι όταν τα
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έδειξα στον κύριο Σιών μού είπε: “τα βλέπω μπροστά μου”. Μού είπε επίσης ότι
ήταν 80 Εβραίοι με τρεις Γερμανούς φύλακες και θα μπορούσαν να το είχαν σκάσει
όλοι, αλλά δεν το έκαναν επειδή οι Γερμανοί δούλευαν πολύ με ψέματα και με
μπλόφες. Έλεγαν στους Εβραίους, στο Λιανοκλάδι: “δουλεύετε για να τελειώσετε
και να πάτε στις οικογένειές σας πίσω στη Θεσσαλονίκη που σας περιμένουν για
να πάτε όλοι μαζί στην Πολωνία, στην Κρακοβία”. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα
καθώς οι οικογένειες είχαν ήδη εκτοπιστεί και θανατωθεί, ενώ οι κρατούμενοι
πίστευαν ότι όσο πιο γρήγορα δουλέψουν, τόσο πιο γρήγορα θα πάνε πίσω στους
αγαπημένους τους».
Ωστόσο, δύο από τους κρατούμενους, μεταξύ αυτών και ο Δαυίδ Σιών,
δραπέτευσαν. «Η δουλειά του (Σιών) ήταν να μεταφέρει νερό στους άλλους
κρατούμενους. Μια μέρα αποφάσισε να φύγει, παράτησε τα παγούρια που είχε
κάτω και το έβαλε στα πόδια. Μάλιστα, ήταν τόσο ταραγμένος που είχε ξεχάσει το
αστέρι πάνω του. Τον είδαν κάποιοι Ιταλοί στρατιώτες και τού είπαν: δρόμο Εβραίε,
δρόμο! Συνέχισε να τρέχει με την απορία πώς ήξεραν οι Ιταλοί ότι είναι Εβραίος και
μετά συνειδητοποίησε ότι είχε την κονκάρδα. Την έβγαλε, λοιπόν, και μετά
κατάφερε να φτάσει στην Αθήνα».
Από την άλλη πλευρά, ο Αλμπέρτο Σαούλ, όπως αναφέρει ο κ. Ασσαέλ, «είχε την
πολυτέλεια να κανονίσει πρώτα τον σύνδεσμό του με τους αντάρτες και μετά να
φύγει».
«Μεγάλη η διαφορά μεταξύ Λιανοκλαδίου και Καρυάς»
Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ των εργοταξίων των καταναγκαστικών έργων
σε Λιανοκλάδι και Καρυά, ο κ. Ασσαέλ, σημειώνει: «Στο Λιανοκλάδι δεν έχω
ακούσει ούτε για φόνους ούτε για βασανισμούς. Θα υπήρχαν μεν, αλλά όχι σε
μεγάλο βαθμό διότι το Λιανοκλάδι είχε μεγάλο ελληνικό πληθυσμό και Ιταλούς,
οπότε οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να κάνουν εκεί πολλά πράγματα. Όλα αυτά σε
σύγκριση με την Καρυά έχουν μεγάλη διαφορά. Η Καρυά ήταν ένα κλειστό
στρατόπεδο. Ήταν μια γραμμή πάνω στο βουνό, στο πουθενά, είχε πάνω και κάτω
ναρκοπέδια, συρματοπλέγματα και στα υψώματα πολυβολεία. Αυτά όχι τόσο για
τους εργάτες όσο για τον Σταθμό και την οργάνωση Todt, που με τους επόπτες και
τους αρχιεργάτες της ήθελε να φέρει εις πέρας το έργο, που ήταν να κοπεί ένα
πέτρινο βουνό, να φτιαχτεί ένα φαράγγι, για να μπορεί να μπαίνει εκεί το πρώτο
τρένο, να περιμένει, μέχρι να περάσει το επόμενο. Έτσι, δυο τρένα συγχρόνως
χρησιμοποιούσαν την ίδια γραμμή».
Οι συνθήκες στην Καρυά ήταν απάνθρωπες και ο βασανισμός όσων εργάζονταν
εκεί καθημερινός. «Εκεί πέρα, το φαγητό ήταν φριχτό (μουχλιασμένο ψωμί και μια
λαχανόσουπα) και δεν υπήρχε νερό. Χειμώνα- καλοκαίρι τούς έδιναν μόλις ένα
λίτρο νερό για όλη τη μέρα. Οι δε τυφεκισμοί και ξυλοδαρμοί ήταν στην καθημερινή
διάταξη, στην Καρυά. Όποιοι κατόρθωσαν να το σκάσουν από εκεί, έφυγαν με την
ψυχή στο στόμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ασσαέλ.
«Υποχρέωσή μας ένα μνημείο για την Καρυά - Να χαρακτηριστεί μαρτυρικός
τόπος»
Ο Θεσσαλονικός ερευνητής, λάτρης της ιστορίας από μικρό παιδί, με αφορμή την
αποκατάσταση της αναθηματικής στήλης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό
Λιανοκλαδίου, ζητάει να υπάρξει κι ένα μνημείο για την Καρυά και να αναγνωριστεί
ως μαρτυρικός τόπος.
«Έχουμε το δικό μας Μαουτχάουζεν και δεν το ξέρουμε. Το κομμένο βουνό θα
μείνει μνημείο για πάντα. Μπορεί τον σταθμό τώρα που τον εγκατέλειψαν να τον
λεηλατούν, αλλά το βουνό δεν πρόκειται να το κλέψουν. Το δε φαράγγι θα θυμίζει
πάντα τους Εβραίους που δολοφονήθηκαν για να φτιαχτεί αυτό με τα χέρια. Οι
εργάτες ήταν τόσο εξαντλημένοι στο τέλος της εργασίας, αρχές Αυγούστου, που
τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Γιατί το έκαναν; Επειδή αν τους έστελναν έτσι όπως
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ήταν πίσω, υπήρχε φόβος να εκτεθούν λόγω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που
ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη, αλλά κι επειδή δεν ήθελαν να μαθευτεί στους
συμμάχους ότι φτιάχτηκε αυτό το φαράγγι, που εκτός από ένα είδος στάθμευσης
για να αυξηθεί η κινητικότητα της γραμμής είχε και στρατηγικό σκοπό: να μπορεί να
κρυφτεί ένα τρένο».
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο κ. Ασσαέλ, πρόσφατα, συνεργάτης του γερμανικού
ινστιτούτου που υποστηρίζει την έρευνά του, εντόπισε μια μεταπολεμική επιστολή
ενός Εβραίου, «ο οποίος το έσκασε στο παρά πέντε από την Καρυά και πήγε στην
Αθήνα, δυστυχώς όμως τον έπιασαν εκεί, σε μπλόκο, και τον έστειλαν στο
Άουσβιτς. Αυτός έγραψε το '50 ότι “σε σύγκριση με την Καρυά, το Άουσβιτς μού
φάνηκε ο παράδεισος επί της γης”»...
«Πρέπει να χαρακτηριστεί η Καρυά ως μαρτυρικός τόπος. Τόσος κόσμος χάθηκε
και βασανίστηκε εκεί. Δεν πρέπει να ξεχαστεί», τονίζει με έμφαση ο κ. Ασσαέλ, ο
οποίος θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία στην τελετή αποκαλυπτηρίων της
ερχόμενης Πέμπτης.
Στην εκδήλωση, πέραν του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή,
χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΟΣΕ Σπυρίδων Πατέρας, ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ενώ θα τελεστεί και επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα
από τον ραββίνο Αθηνών Γκαμπιρέλ Νεγρίν. Μετά τα αποκαλυπτήρια, θα γίνει
κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει μουσική αναφορά από την υψίφωνο
Μαριάντζελα Χατζησταματίου.
ΠΗΓΗ: AMNA.GR, 12.10.2021

ΑΡΘΡΟ ΒΙΚΤΩΡΑ ΕΛΙΕΖΕΡ "ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ"
Στις 18.10.2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα LIBERAL το παρακάτω
άρθρο του Γενικού Γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, με
τίτλο «Αντιεμβολιασμός & αντισημιτισμός».
Τα κύματα των αντιεμβολιαστών δεν είναι ακίνδυνα. Δομούν την επιχειρηματολογία
τους στηριζόμενοι στη συνωμοσιολογία, στις προκαταλήψεις και στα στερεότυπα,
χωρίς καμία απολύτως επιστημονική τεκμηρίωση. Ο εμβολιασμός θεωρείται ως
απειλή για την εθνική υπόσταση και τη θρησκευτική ταυτότητα του έθνους. Σημαίες
και θρησκευτικά σύμβολα είναι αναπόσπαστα «εργαλεία» της αντιεμβολιαστικής
καμπάνιας και των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας των οπαδών του κινήματος των
αντιεμβολιαστών. Το φαινόμενο εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς στη Γαλλία,
στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα.
Η άσκηση βίας εντάσσεται στον προγραμματισμό των διαδηλώσεων για να
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη προβολή τους στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Η άκρα δεξιά, η οποία καιροφυλακτεί για να
εκμεταλλευτεί κάθε δυνατή ευκαιρία προβολής των φασιστικών και ναζιστικών
ιδεωδών, δεν διστάζει να υιοθετήσει την επιχειρηματολογία των αντιεμβολιαστών,
να εμφανιστεί για ακόμη μια φορά ως το κατ’ εξοχήν αντισυστημικό κίνημα,
οργανώνοντας ακόμη και τάγματα εφόδου τα οποία στόχο έχουν να σπείρουν το
φόβο και τον πανικό.
Και φυσικά δεν υπάρχει συνωμοσία, δεν υπάρχει εθνική απειλή, που να μην
κρύβεται από πίσω της κάποιος Εβραίος, άλλοτε επώνυμος και άλλοτε ανώνυμος!
Η στοχοποίηση των Εβραίων ως φορέων του εμβολιασμού απέναντι στην
πανδημία του κορονοϊού, είναι εύκολη και αποδοτική! Εύκολη, γιατί κατά τύχη ο
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διευθύνων σύμβουλος μιας εκ των εταιρειών παραγωγής εμβολίων τυχαίνει να είναι
Εβραίος – και αποδοτική γιατί πάντα, κατά τους θεωρητικούς των συνωμοσιών, οι
Εβραίοι «εμπνέουν» το φθόνο και το μίσος.
Οι αντιεβραϊκοί μύθοι
Σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο Αντρέ Ταγκίεφ, «στο στρατόπεδο των
αντιεμβολιαστών, μπορεί κανείς να διακρίνει στοιχεία των δυο παραδοσιακών
αντιεβραϊκών μύθων: Πρώτον, τη θεωρία συνωμοσίας που απεικονίζει τους
Εβραίους ως κυρίαρχους του κόσμου που επιβάλλουν μια «εμβολιαστική
δικτατορία» και, δεύτερον, το μύθο του εγκληματικού Εβραίου που χρησιμοποιεί το
εμβόλιο ως φονικό όπλο ή επιδιώκει να πραγματώσει μια γενοκτονία μέσα από
τους μαζικούς εμβολιασμούς».
Οι ίδιοι ακριβώς διαχρονικοί μύθοι επικρατούν αιώνες τώρα. Από την εποχή της
σταύρωσης του Χριστού (έστω και αν ο ίδιος ο Χριστός γεννήθηκε και πέθανε ως
Εβραίος), στην εποχή των πογκρόμ της Ισπανίας που η Εκκλησία θεώρησε τους
Εβραίους ως εμπόδιο στην εξάπλωση της, των πογκρόμ της Ρωσίας που το
Τσαρικό κατεστημένο εκδίωξε τους Εβραίους για να διασφαλίσει την επιβίωση του.
Και όταν η Πανούκλα μάστιζε την Ευρώπη, από το 1347 έως το 1350, χιλιάδες
Εβραίοι βασανίστηκαν και σφαγιάστηκαν επειδή θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για το
θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Και μετά οι Ναζί, όπου πλέον οι Εβραίοι έπρεπε
να στερηθούν την ανθρώπινη ιδιότητά τους και να εξοντωθούν μαζικά. Έτσι η
Ευρώπη οδηγήθηκε στο Ολοκαύτωμα, το οποίο εκτέλεσαν οι Ναζί και οι
συνεργάτες τους, αλλά εκατομμύρια ήταν οι απλοί θεατές του.
Όταν λοιπόν σήμερα, λιγότερο από 80 χρόνια από τότε που γράφτηκε η πλέον
μελανή σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τη
νέα στρατηγική καταπολέμησης του αντισημιτισμού, σημαίνει ότι κράτη και
κοινωνίες επέτρεψαν στο αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί ξανά στους κόλπους της
Ευρώπης, με διάφορες εκφάνσεις.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos, τέθηκε το ερώτημα εάν οι πολίτες
νομίζουν «ότι θα ήταν καλύτερα αν οι Εβραίοι εγκατέλειπαν τη χώρα όπου
διαμένουν». Χίλιοι ενήλικοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάθε μια από τις 16
Ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες κάλυψε η δημοσκόπηση. Σε χώρες όπως η Πολωνία,
η Ελλάδα και η Ουγγαρία, όπου παρατηρούνται λίγες βίαιες αντισημιτικές επιθέσεις,
τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων ήταν τα ψηλότερα όλων: 24%, 23% και 21%,
αντιστοίχως. Στη Γερμανία, που καταγράφηκε ο αριθμός ρεκόρ των 2351
αντισημιτικών περιστατικών, μόνο το 7% απάντησε θετικά. Παρόμοιες τάσεις
αναδείχθηκαν στη Γαλλία με 687 καταγεγραμμένες αντισημιτικές επιθέσεις το 2019
και στο Ηνωμένο Βασίλειο με 1668 περιστατικά αντισημιτικής βίας. Χαμηλά
ποσοστά αντισημιτικών αισθημάτων καταγράφηκαν στην Ολλανδία, στη Σουηδία
και στην Ιταλία.
Η ρητορική μίσους, η άρνηση του Ολοκαυτώματος και η δαιμονοποίηση του
κράτους του Ισραήλ είναι οι τρεις πυλώνες του σύγχρονου αντισημιτισμού. Στην
Ελλάδα, δεν λείπει κανένας από αυτούς τους τρεις πυλώνες του αντισημιτισμού,
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Πολιτείας και τη συμβολή της επιστημονικής
κοινότητας να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη τόσο για τα διδάγματα του
Ολοκαυτώματος όσο και για τις τραγικές συνέπειες της μισαλλοδοξίας στην
ποιότητα της δημοκρατίας και της ευημερίας μιας κοινωνίας.
Στο διαδίκτυο περιφέρονται θεωρίες που δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από «Τα
πρωτόκολλα των σοφών της Σιών» της Τσαρικής Ρωσίας, τη βάση της σύγχρονης
αντισημιτικής βιβλιογραφίας, που ζηλωτές της κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.
Βεβηλώσεις μνημείων, βανδαλισμοί νεκροταφείων και συναγωγών, σκίτσα που
εξυμνούν τα σύμβολα της ναζιστικής θηριωδίας, κείμενα που αναπαράγουν τα
αντιεβραϊκά στερεότυπα και φυσικά οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, είναι στοιχεία
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που διαμορφώνουν την εικόνα του αντισημιτισμού στην Ελλάδα και καθιστούν
απαραίτητη την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού σχεδίου καταπολέμησης του.
Η θυματοποίηση των Εβραίων έχει παρέλθει οριστικά, διότι πλέον αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται όλοι ότι ο αντισημιτισμός, συμμαχώντας με τη σιωπή, απειλεί την
ανοικτή κοινωνία και είναι τοξικός για την ίδια την επιβίωση της δημοκρατίας. Ο
τέως υπουργός Εξωτερικών και νυν καγκελάριος της Αυστρίας Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, εκπροσωπώντας 52 κράτη μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, στο
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ήταν σαφής: «Δεσμευόμαστε να
προωθήσουμε την εκπαίδευση ως κλειδί στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού
και του μίσους όλων των ειδών. Η απαξίωση της αξιοπρέπειας ενός, απειλεί την
αξιοπρέπεια όλων μας… Τονίζω ότι η μάχη δεν είναι ανάμεσα στους Εβραίους και
στους αντισημίτες. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους αντισημίτες και σε αυτούς που
πιστεύουν στις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας».
ΠΗΓΗ: LIBERAL, 18.10.2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Στις 23.10.2021, ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ ανάρτησε στη σελίδα του
στο facebook την παρακάτω «Ανοικτή επιστολή» προς τον διευθυντή του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου καθηγητή κ. Άκη Τσελέντη, ο οποίος σε δική του
ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την απουσία
θρησκευτικών εικόνων από νοσοκομείο, ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι:
«Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί, και
μόνο εμείς».
Ανοικτή επιστολή προς τον καθηγητή κ. Άκη Τσελέντη:
«Πραγματικά κύριε καθηγητά θαυμάζω την επιστημονική σας κατάρτιση και την
επικοινωνιακή σας ικανότητα να εξηγείτε τα σεισμικά φαινόμενα με λόγια απλά και
κατανοητά από όλους μας. Με έκπληξη διάβασα λοιπόν τις δηλώσεις σας και
επιτρέψτε μου να αμφισβητήσω τη δυνατότητά σας να ανεχθείτε το γεγονός ότι σε
τούτη εδώ τη χώρα ζουν και Έλληνες με διαφορετικό θρήσκευμα από το δικό σας.
Πιστέψτε με, εξίσου πατριώτες με εσάς, που έχυσαν αίμα για την ανεξαρτησία και
την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας τους. Η αλήθεια είναι ότι στις τάξεις του
γυμνασίου και του λυκείου που τελείωσα στην Αθήνα, δέσποζαν εικόνες της
Ορθοδοξίας και οι συμμαθητές μου έκαναν την προσευχή τους και το σταυρό τους
κάθε πρωί. Η πίστη μου στην Εβραϊκή θρησκεία, δεν κλονίσθηκε κύριε καθηγητά
μου. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, και κυρίως της πίστης στο Θεό, ήταν και
είναι αμοιβαία δεδομένος, ανεξαρτήτως των εικόνων και των θρησκευτικών
συμβόλων που κρέμονται ή δεν κρέμονται σε κάποιο τοίχο.
Σημείωσα δε με ενδιαφέρον κύριε καθηγητά την αναφορά σας: «Εμείς οι χριστιανοί
ορθόδοξοι Έλληνες θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί, και μόνο εμείς».
Σοβαρά μιλάτε κύριε καθηγητά; Οι ομόθρησκοί μου και εγώ υπηρετήσαμε και
υπηρετούμε στον Ελληνικό στρατό. Από που αντλείτε το δικαίωμα να με
αποκλείσετε από την υπεράσπιση της πατρίδας μου, αν χρειαστεί; Επειδή δεν είμαι
Χριστιανός Ορθόδοξος; Δηλαδή για να την υπερασπιστώ θα πρέπει να
αλλαξοπιστήσω; Μήπως επιθυμείτε και την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος Ιεράς
Εξέτασης, μιας βασίλισσας Ισαβέλλας, ας πούμε, που εκτόπισε εκατοντάδες
χιλιάδες Εβραίους από την Ισπανία επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν;
Κάνατε ένα τραγικό λάθος κύριε Τσελέντη, που ελπίζω και εύχομαι να προκύπτει
από άγνοια και όχι από σκοπιμότητα ή ιδεολογική τοποθέτηση. Χιλιάδες Έλληνες
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Εβραίοι έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στη Μικρά Ασία και στο Ελληνοϊταλικό
μέτωπο! Εκατοντάδες συμμετείχαν στην αντίσταση κατά του Γερμανού κατακτητή,
για την απελευθέρωση της χώρας. Τον Εθνικό Ύμνο της χώρας τους
τραγουδούσαν όταν 60.000 Έλληνες Εβραίοι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων
του Άουσβιτς. Σας προσκαλώ κύριε Τσελέντη να έρθετε να επισκεφθείτε το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος και ίσως τότε αντιληφθείτε ότι τούτη εδώ τη χώρα τη νοιάζονται
και Έλληνες, που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι … με ή χωρίς εικόνες στα δωμάτια
νοσηλείας. Γιατί η ασθένεια είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους, γιατί το χρώμα
του αίματος είναι το ίδιο κόκκινο σε όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής η
θρησκείας.
*Υστερόγραφο: ελπίζω μετά την επίσκεψή σας να ανασκευάσετε τις δηλώσεις
σας!».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021, ο Πρόεδρος του
Κοινοβουλίου του Ισραήλ (Κνεσέτ), κ. Mickey
Levy, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία
διπλωματών και αξιωματούχων της Κνεσέτ
επισκέφθηκε την Αθήνα για να συμμετάσχει στις
εργασίες
της
Διάσκεψης
Προέδρων
Κοινοβουλίων
των
κρατών-μελών
του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά την παραμονή
του στην Αθήνα συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο
Τασούλα και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο
Δένδια.
Στις 22.10.2021, ο Πρόεδρος της Κνεσέτ
επισκέφθηκε την Ι.Κ. Αθηνών, κατέθεσε στεφάνι
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και ενημερώθηκε από τον Γεν. Γραμματέα του ΚΙΣΕ
κ. Βίκτωρα Ελιέζερ για την ιστορία και την σημασία του Μνημείου Ολοκαυτώματος
και του Μνημείου των Δικαίων των Εθνών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ και ακολούθησε η λειτουργεία
από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κνέσετ αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η
ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ για όλους τους Εβραίους και πως θα είναι πάντα
ένα ασφαλές «σπίτι» για όλους.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας το ΚΙΣΕ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Προέδρου και
της αντιπροσωπείας της Κνέσετ, κατά το οποίο υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν
τους καλεσμένους ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
και Βίκτωρ Ελιέζερ. Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ αναφέρθηκε
στην ιστορία και το έργο του ελληνικού εβραϊσμού. Στην αντιφώνησή του ο
Πρόεδρος της Κνέσετ ευχαρίστησε για την φιλοξενία και αναφέρθηκε στους στενούς
δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Στο πλαίσιο του δείπνου έγινε ανταλλαγή
δώρων μεταξύ του Προέδρου του ΚΙΣΕ και του Προέδρου της Κνέσετ. Επίσης το
ΚΙΣΕ δώρισε σε όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας την αναμνηστική σειρά
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γραμματοσήμων που είναι αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων.
Στο δείπνο παρέστησαν ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, ο
Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κ. Μάκης Μάτσας, ο Πρόεδρος και η
Γενική Γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς και Ντέλια
Αλχανάτη, διπλωμάτες της πρεσβείας του Ισραήλ, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κα
Ρεγγίνα Κούνιο και ο διευθυντής κ. Ηλίας Φρεζής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΚΑΣΕΡ
Με ιδιαίτερη ανησυχία ο Ελληνικός Εβραϊσμός πληροφορήθηκε την υπ’
αριθμ. 1751/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία
ακυρώνεται η ΚΥΑ του 2017.
Η απόφαση αυτή -που κυριολεκτικά απαγορεύει την εβραϊκή σφαγή κασέρ- πλήττει
το δικαίωμα των Ελλήνων Εβραίων να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα και να τηρούν τις παραδόσεις της εβραϊκής θρησκείας. Η διατροφή
κασέρ είναι αναπόσπαστο τμήμα του Εβραϊκού θρησκευτικού νόμου που τηρήθηκε
απαρέγκλιτα στη διάρκεια της ιστορίας, και η κατάργησή της συνιστά καίριο πλήγμα
στον εβραϊκό τρόπο ζωής.
Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας θα ρυθμίσουν το ζήτημα της σφαγής
ζώων με μία δίκαιη και λειτουργική λύση που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της
τήρησης των θρησκευτικών υποχρεώσεων των Ελλήνων Εβραίων, καθώς και
χιλιάδων Εβραίων επισκεπτών της χώρας μας.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΤΖΙΛΝΤΑΣ ΑΝΤΖΕΛ
ΨΗΦΙΣΜΑ TOY ΚΙΣΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,
συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, σε διαδικτυακή σύσκεψη,
ύστερα από τη θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΣΙΔΩΝΗΣ (ΤΖΙΛΝΤΑΣ) ΑΝΤΖΕΛ
η οποία επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Κοινοτικής
Συνέλευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Πνευματικού Κέντρου της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών καθώς και μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.
Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ να περιγράφει την προσωπικότητα,
τη δράση και την πολυετή προσφορά της εκλιπούσης στα κοινά, η οποία
προσέφερε πολλά στον Ελληνικό Εβραϊσμό και στον Ελληνικό αθλητισμό και
συντέλεσε στην επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύσκολων και
ποικίλων καταστάσεων που προέκυπταν, υπήρξε δε υπόδειγμα συζύγου και
μητέρας μεταδίδοντας στην οικογένειά της τις Εβραϊκές αξίες και παραδόσεις,
αποφάσισε ομόφωνα:
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-Να επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα στην οικογένειά της και να εκφραστούν τα θερμά
συλλυπητήρια του Δ.Σ.
-Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
-Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο πληροφοριακό έντυπο του ΚΙΣΕ «Τα νέα
μας».
Ο Πρόεδρος
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ



Συλλυπητήριο Μήνυμα για την απώλεια της Τζίλντας Αντζελ
απέστειλε προς το ΚΙΣΕ ο κ. Γεώργιος Β. Κυριακόπουλος, καθηγητής
Διαιτησίας AIBA, αναφερόμενος στον ρόλο της ως εκπροσώπου της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια
Ομοσπονδία, και στη δράση της ως Προέδρου της Γυναικείας
Πυγμαχίας στην Ευρώπη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙ
ΣΩΤΗΡΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ»
Η ταινία THE RESCUERS («Οι σωτήρες») του παραγωγού Τζ. Μάντελ και του
βραβευμένου σκηνοθέτη Μάικλ Κίνγκ, παρουσιάζει τις άγνωστες ιστορίες 13
διπλωματών που με απαράμιλλο θάρρος διέδωσαν δεκάδες χιλιάδες εβραίους κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δείτε το trailer της ταινίας στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://rescuersdoc.com/michael-king-the-rescuers-american-filmmaker-trailer/
Εμπνευσμένοι από το αρχείο μαρτυριών της ταινίας και θέλοντας να εμπλουτίσουν
τα στοιχεία, η εταιρεία παραγωγής Μάικλ Κίνγκ, με τη συνεργασία του USC/SHOAH
Foundation, αποφάσισαν να συνεχίσουν την έρευνα και να δημιουργήσουν το
πρόγραμμα «ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ – τελευταία ευκαιρία να καταγραφεί η ιστορία
τους», ώστε να καταγραφούν όσα νέα στοιχεία συγκεντρωθούν για τους ήρωες
διπλωμάτες που διέσωσαν Εβραίους κατά την Κατοχή.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τα φωτεινά παραδείγματα των διπλωματών Γκουέλφο
Τζαμπόνι και Σεμπαστιάν ντε Ρομέρο Ραδιγάλες, στη Θεσσαλονίκη, και του
Σελαχατίν Ουλκουμέν, στη Ρόδο. Όσοι γνωρίζουν ότι η οικογένειά τους
διασώθηκε από κάποιο διπλωμάτη κατά την περίοδο της Κατοχής ή έχουν
στοιχεία για τους προαναφερόμενους διπλωμάτες, μπορούν να
βοηθήσουν στην έρευνα.
Αν έχετε στοιχεία για να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και να καταγραφούν
οι σημαντικές πληροφορίες εκείνης της περιόδου, στείλτε τις
πληροφορίες σας στον υπεύθυνο του προγράμματος Keegan Luhter στο
email keeganluther@rescuersdoc.com

35

TΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ Ι.Κ.
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α Θ Η Ν Ω Ν
Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ «ΚΥΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΙΟΣΠΕ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η πρόσοψη ενός παλιού κτιρίου στην οδό Λέκκα
24, απέκτησε πνοή και χρώμα, χάρη στη συνεργασία της Πρεσβείας του Ισραήλ,
στην Αθήνα, με τον Δήμο Αθηναίων.
Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη και του Πρέσβη του
Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021,
παρουσιάστηκε η νέα πρόσοψη, ζωγραφισμένη από την Ισραηλινή εικαστικό, Αντί
Ιόσπε. Το έργο της με τίτλο «Waves» («Κύματα») κέρδισε τον ανοιχτό διαγωνισμό
«Ισραήλ - Ελλάδα, κοινές αξίες», στον οποίο συμμετείχαν αποκλειστικά Ισραηλινοί
καλλιτέχνες.
Το έργο επιλέχθηκε από κοινή επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, της Πρεσβείας του
Ισραήλ, καθώς και των ιδιοκτητών του κτιρίου, ανάμεσα σε δεκάδες διαφορετικές
υποψηφιότητες. Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, το έργο της αντικατοπτρίζει την
αέναη κίνηση, αλλά και τη μετακίνηση των ανθρώπων, από τόπο σε τόπο.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι,
επεσήμανε ότι «η τοιχογραφία στην καρδιά της Αθήνας αποτελεί άλλο ένα
παράδειγμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας»,
προσθέτοντας ότι «οι Ισραηλινοί τουρίστες που επισκέπτονται την ελληνική
πρωτεύουσα θα απολαύσουν όχι μόνο άλλη μια καλλιτεχνική εμπειρία, αλλά θα
δουν και μια υπενθύμιση της μακροχρόνιας φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και
λαών».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αφού ευχαρίστησε την
εξαιρετική ζωγράφο για το έργο της, το οποίο αναδεικνύει αισθητικά ένα από τα πιο
κεντρικά σημεία της πόλης, τόνισε ότι η δράση επισφραγίζει «τη στενή, ουσιαστική
και παραγωγική συνεργασία της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα και του Δήμου
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Αθηναίων. Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί, οι διαπολιτιστικές μας ανταλλαγές, χτίζουν
«γέφυρες» συνεργασίας, κατανόησης και φιλίας, από κάτω προς τα πάνω. Δε θα
μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά. Είμαστε δύο λαοί, δύο αρχαίοι πολιτισμοί
που μοιραζόμαστε μία μακροχρόνια ιστορία, έχουμε κοινές ρίζες και κοινή
παράδοση. Ο πολιτισμός είναι το ιδανικό μέσο επικοινωνίας, «σπάει» τα τείχη,
υπερβαίνει τους φραγμούς, είναι η καλύτερη απάντηση στο φανατισμό, τη
μισαλλοδοξία και το μίσος».
Η Αντί Ιόσπε γεννήθηκε το 1998 και σπουδάζει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών
Bezalel (Μπετσαλέλ) στην Ιερουσαλήμ. Η ίδια, παρουσιάζοντας το έργο της,
ανέφερε: «Όταν άρχισα να σκέφτομαι την ιδέα μου για το έργο, το πρώτο πράγμα
που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τα χρώματα, που παρέπεμπαν στις σημαίες του
Ισραήλ και της Ελλάδας – μπλε και άσπρο. Ήθελα να δώσω την αίσθηση της
κίνησης, της αέανης κίνησης - όπως τα κύματα της θάλασσας στην ακτή, τα
σύννεφα στον ουρανό, δίνοντας επίσης χώρο στο κενό και στα διάκενα που τα όριά
τους καθορίζονται από το παρόν».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
- Νταίζης – Ρίτας Ισαάκ Πετιλών, ετών 75
- Μάλκας Χαΐμ Μπενσουσάν, ετών 97
- Κούλας Αβραάμ Μάτσα, ετών 99
- Λέων Μιχαήλ Κοέν, ετών 77
ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ
ΓΕΝΝΗΣΗ: Από την Ι.Κ. Αθηνών ανακοινώθηκε η γέννηση της Νεφέλης, κόρης της
Αννίτας Αλκαλάη και του Σάββα Αβαράκη.
ΦΑΔΑΡΙΟ: Από την Ι.Κ. Αθηνών ανακοινώθηκαν τα φαδάριο των:
- Δάφνης, κόρης της Μαργαρίτας Ισκινατζή και του Σπυρίδωνα Καραΐσκου
- Αγάπης, κόρης της Ράκελ Αλχανάτ και του Γρηγόρη Μπεκίρη.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
Από την Ι.Κ. Αθηνών ανακοινώθηκαν οι γάμοι των:
- Νταβίντ – Έντγκαρ Εσκεναζή με την Μαρία – Ιωάννα Λουίζου.
- Δημήτρη Βλάχου με την Βέρα Ιωχανά.
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
Από την Ι.Κ. Αθηνών ανακοινώθηκαν τα Μπαρ Μιτσβά των:
- Γαβριέλ Λεβή, του Σαμουέλ Λεβή και της Αναστασίας Ναομί Βρυχέα
- Μαρσέλ Νεγρίν, του Σαμουήλ Νεγρίν και της Ελιάννας Κωνσταντίνη
- Σαμουήλ Βαρούχ, του Ιωσήφ Βαρούχ και της Ελίζας Καμόντο.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για τον θάνατο της Σιδώνης (Τζίλντας) Άντζελ η Ι.Κ. Αθηνών εξέδωσε το
ακόλουθο Ψήφισμα
To Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, πληροφορήθηκε την
τραγική απώλεια της
Σιδώνης (Τζίλντα) Άντζελ
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, κόρη Ελίζας και του Αλφρέντο Έρλιχ, σύζυγος του
Ιάκωβου Άντζελ και μητέρα της Μαρί Ντόνα.
Η Τζίλντα Άντζελ ήταν πάντα πολύ ενεργή στα κοινά και είχε ιδιαίτερη δράση στην
Κοινοτική Συνέλευση, στην οποία διετέλεσε μέλος επί σειρά ετών. Πάντα μαχητική
και αγωνιστική ή συμμετοχή της στις Συνελεύσεις, ήταν μάλιστα και η πρώτη
γυναίκα μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης και διετέλεσε μέλος του Κοινοτικού
Συμβουλίου.
Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος του Κοινοτικού Κέντρου επί σειρά ετών, το οποίο
πάντα θεωρούσε πολύ σημαντικό και αφιέρωνε πολύ χρόνο στις δράσεις του.
Ήταν από τα βασικά στελέχη στην διοργάνωση του Sepharad ‘92 για τα 500 χρόνια
από τον διωγμό των Εβραίων από την Ισπανία.
Μιλούσε πολλές γλώσσες και συμμετείχε στην επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
στην ομάδα της Πυγμαχίας, όπου συνόδευε τον σύζυγό της σε όλες τις αποστολές,
ενώ
αργότερα ηγήθηκε της ομάδας ως Πρόεδρος.
Η Τζίλντα ήταν μεγάλη εθελόντρια και φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλες
τις γυναίκες.
Ήταν πολύ αγαπητή σε όλους και θα την θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
ΨΗΦΙΖΕΙ
1.
2.
3.

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της.
Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία της.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αλβέρτος Ταραμπουλούς
H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ντέλια Αλχανάτη

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Η ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ. Η τελετή
αναγόρευσης στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Σε επίτιμη πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ αναγορεύτηκε η
πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκάλακη
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021, στο
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η κα Αγγελοπούλου είναι το πρώτο πρόσωπο
που αναγορεύτηκε σε επίτιμη πρόεδρο από το 1965 οπότε και συστάθηκε ο
Σύνδεσμος. Η αναγόρευσή της έγινε κατόπιν σχετικής από κοινού πρωτοβουλίας
του Συνδέσμου, της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του Εβραϊκού Μουσείου.
Η κα Αγγελοπούλου δήλωσε πως πρόκειται για «μεγάλη τιμή». «Δήλωσα ότι θα
κάνω τα πάντα για να βοηθήσω από την πλευρά μου. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη
Θεσσαλονίκη χρόνια πριν ευτύχησε, δημιούργησε και μεγαλούργησε η εβραϊκή
κοινότητα». Σύμφωνα με την κα Αγγελοπούλου το Μουσείο Ολοκαυτώματος που
θα δημιουργηθεί στην πόλη θα θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους το απαράδεκτο
έγκλημα, όπως είπε, που συντελέστηκε λόγω διαφορετικής θρησκείας. «Ιδιαίτερα
φέτος, που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τότε που η Ελλάδα διεκδίκησε την
ελευθερία της, οι δύο λαοί θυμίζουμε ότι έχουν περάσει από την κόλαση της
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ιστορίας αλλά είναι εδώ, είναι θαλεροί, είναι εξωστρεφείς και αυτό είναι το
ζητούμενο», κατέληξε η κα Αγγελοπούλου.
Η Γιάννα Παναγοπούλου, πρόεδρος του Συνδέσμου, χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή́
για τη Θεσσαλονίκη την αναγόρευση της Γιάννας Αγγελοπούλου, επισημαίνοντας
ότι είναι το καταλληλότερο πρόσωπο να είναι η πρώτη επίτιμη πρόεδρος του
Συνδέσμου «γιατί́ είναι η πρέσβειρα του καλύτερου εαυτού μας, της καλύτερης
εκδοχής μας». «Θεωρώ ότι η τοποθέτηση αυτή στον Σύνδεσμο φιλίας Ελλάδας Ισραήλ θα φέρει πολύ πιο κοντά τις δύο χώρες σήμερα που οι σχέσεις είναι
πραγματικά πάρα πολύ καλές. Έχουμε ανάγκη από την κα Δασκαλάκη, γιατί
θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα ακόμα μεγαλύτερο των Εβραίων
που έφυγαν και πήγαν στο Ισραήλ, να έρθουν να επισκεφτούν αυτήν την πόλη, την
γενέτειρά τους».
«Νομίζω ότι καλύτερο πρέσβη δεν θα είχαμε», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας,
Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασίαδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ο
πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του Μουσείου
Ολοκαυτώματος Ελλάδας και πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, κ.ά.

ΈΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Αγορά Μοδιάνο, η κεντρική αγορά τροφίμων της Θεσσαλονίκης, τοπόσημο της
πόλης ανακαινίζεται. Το παρελθόν συναντά το μέλλον και αναγεννάται μία
σύγχρονη αγορά τροφίμων, που θα διατηρεί τον χαρακτήρα, τη μορφή και την
παλιά της αίγλη.
Η Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης, χτίστηκε το 1925 μεταξύ των
σημερινών οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Ερμού. Αποτελεί τη μεγαλύτερη
διασωζόμενη αγορά τροφίμων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και είναι
στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας. Σήμερα η Αγορά
Μοδιανό ανήκει στην One Outlet (συμφερόντων Φάις) και σε μικρομετόχους και
αναμένεται να λειτουργήσει από το 2022.
Η Αγορά Μοδιάνο, η «Κεντρική Αγορά της Πόλης», θα αποτελέσει όχι μόνο μία
απλή σκεπαστή αγορά, αλλά και χώρο κοινωνικής συγκέντρωσης και επικοινωνίας,
που θα αντανακλά τον πολιτιστικό δυναμισμό της πόλης. Θα στεγάζει υψηλής
ποιότητας τρόφιμα, και θα αποτελεί μία πολύ-πολιτισμική αγορά, που θα
συγκεντρώνει μοναδικές γεύσεις και προϊόντα από όλο τον κόσμο, από είδη
πρώτης ανάγκης, μέχρι πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα και από τοπικά
ελληνικά προϊόντα, μέχρι προϊόντα fair trade και παραδοσιακά προϊόντα από
διάφορες χώρες του κόσμου.
Όσον αφορά στις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, στο ισόγειο της Στοάς θα
λειτουργήσουν περίπου 70 καταστήματα, τα οποία θα χωρίζονται ανά ομάδες,
ανάλογα με το είδος τροφίμων που θα διαθέτουν. Στους δύο εξώστες, στο βόρειο
και νότιο τμήμα της Αγοράς Μοδιάνο, θα λειτουργήσουν καταστήματα εστίασης.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
της Ελένης Μπιμπίκου
«Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα αλλά και στη δημοκρατική Θεσσαλονίκη
δεν υπάρχει χώρος για τον φασισμό και το ναζισμό. Όσοι κάνουν το λάθος
να επιμένουν σε αυτές τις πρακτικές να ξέρουν ότι η Ιστορία θα τους θυμίζει
τι συνέβη», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης
Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις 10.10.2021 στο Εβραϊκό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε τις εβραϊκές κοινότητες της
Ευρώπης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους στηρίξει απέναντι στις σύγχρονες
απειλές.
Ο κ. Σχοινάς έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η Θεσσαλονίκη είναι μία
ευρωπαϊκή μητρόπολη στην οποία δεν χωρούν ρητορικές μίσους. «Και ως
Έλληνας και ως Θεσσαλονικιός θέλω να διατρανώσω την βούληση των
συμπατριωτών και συμπολιτών μου ότι η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει πάντα μία
ευρωπαϊκή μητρόπολη εξωστρέφειας, δημοκρατίας, ειρηνικής συνύπαρξης, και
διαλόγου. Μια ευρωπαϊκή μητρόπολη όπου δεν χωράνε τάγματα εφόδου,
ρητορικές και σύμβολα μίσους».
Η επίσκεψη του κ. Σχοινά στη Θεσσαλονίκη και το Εβραϊκό Μουσείο έχει ιδιαίτερη
σημασία καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της πρώτης
στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της
εβραϊκής ζωής, κάτι το οποίο υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
«Επέλεξα να βρίσκομαι εδώ στη πόλη μου με την μαρτυρική Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης στο τέλος μιας ιστορικής εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που ξεκίνησε
τη Τρίτη 5.10.2021 στο Στρασβούργο όταν είχα την τιμή ως αρμόδιος Αντιπρόεδρος
να παρουσιάσω τη πρώτη στην ιστορία ευρωπαϊκή στρατηγική για την μάχη κατά
του αντισημιτισμού. Ένα εμβληματικό κείμενο που θα συζητήσουμε με διεθνείς και
ευρωπαίους ηγέτες, σε μια Σύνοδο Κορυφής στο Μάλμε της Σουηδίας. Αυτή η
εβδομάδα συνεχίστηκε με την πρώτη επέτειο της καταδίκης της Χρυσής Αυγής από
την ελληνική Δικαιοσύνη ως εγκληματικής οργάνωσης. Θέλησα πραγματικά να
κλείσω αυτή την εβδομάδα με τους Εβραίους συμπολίτες μου στη Θεσσαλονίκη
στην πόλη μου μια πόλη που φέρνει βαριά στους ώμους της το βάρος της ιστορίας.
Την πόλη-σύμβολο που για αιώνες αποτέλεσε πολυπολιτισμικό επίκεντρο της
εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη αλλά και την πόλη που βίωσε το μαρτύριο των 60.000
Θεσσαλονικιών Εβραίων που χάθηκαν στα στρατόπεδα του Αουσβιτς και αλλού»,
επισήμανε ο κ. Σχοινάς.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεναγήθηκε για μία περίπου ώρα σε
όλες τις αίθουσες του Εβραϊκού Μουσείου, από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ και τον Έφορο του Μουσείου Ευάγγελο Χεκίμογλου,
ακολουθώντας εντυπωσιασμένος τα βήματα της μακραίωνης πορείας των Εβραίων
της πόλης και δεσμεύτηκε για την προστασία των Εβραϊκών κοινοτήτων σήμερα
αλλά και για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.
«Ως αρμόδιος Αντιπρόεδρος θέλω να διαβεβαιώσω τις εβραϊκές κοινότητες της
Ευρώπης ότι η ΕΕ δεν θα τις αφήσει απροστάτευτες απέναντι στις πολλές
σύγχρονες απειλές που σκιάζουν τη ζωή τους σήμερα. Θα εγγυηθούμε την
ασφάλεια τους, θα ενισχύσουμε την εκπαίδευση και τον πολιτισμό τους, θα κάνουμε
το παν για να συντηρηθεί η ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος ειδικά τώρα που
οι τελευταίοι επιζώντες μας αφήνουν χωρίς τις προσωπικές τους αφηγήσεις»,
τόνισε κ. Σχοινάς, ο οποίος ερωτηθείς για το Μουσείο Ολοκαυτώματος
υπογράμμισε ότι «θα είναι ένας μεγάλος, εμβληματικός και ευρωπαϊκός πόλος
μνήμης». Προχωρά κανονικά, όπως ανέφερε, σημειώνοντας «ότι θα πρέπει να
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υπάρξει ένας διαχωρισμός μεταξύ του Μουσείου του Ολοκαυτώματος το οποίο θα
είναι αφιερωμένο στην τραγωδία του 1944-45, αλλά και ο χώρος που μας φιλοξενεί
σήμερα, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπορεί και αυτό να μείνει ως μια
προθήκη της ιστορικής παρουσίας της Εβραϊκής Κοινότητας στην πόλη».
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ ευχαρίστησε
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία του και τον
συνεχάρη για το «πολύ μεγάλο έργο και τη στήριξη» του εβραϊκού στοιχείου στην
Ευρώπη. «Είναι αλήθεια ότι η Χρυσή Αυγή είναι στη φυλακή, πλην όμως οι ιδέες
τους εξακολουθούν και υπάρχουν, καθώς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που
συμφωνούν με αυτή τη λογική. Είναι καθήκον δικό μας να μπορέσουμε να
μορφώσουμε τους νέους, να προφυλάσσονται από τέτοιες ιδέες, διότι αυτές οι ιδέες
καταργούν τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, καταργούν τα πάντα. Πρέπει να
συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη εναντίον του φασισμού, του ρατσισμού, του
αντισημιτισμού», δήλωσε ο κ. Σαλτιέλ και συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων: «Το
Μουσείο αυτό είναι ένας πυλώνας γνώσης, όλα τα σχολεία επισκέπτονται τον
χώρο, ενημερώνονται για το Ολοκαύτωμα ενώ γίνονται και ταξίδια στο Άουσβιτς και
βλέπουν τα παιδιά ότι αυτά που λέμε είναι μία πραγματικότητα. Εκείνοι που έχουν
τη σφραγίδα στο χέρι, οι παππούδες μας, δυστυχώς σιγά- σιγά χάνονται και είναι
υποχρέωση δική μας να διατηρήσουμε τη μνήμη».
Ο πρόεδρος της Ι. Κ. Θεσσαλονίκης προσέφερε στον κ. Σχοινά μία αναμνηστική
σειρά γραμματοσήμων και το βιβλίο του Γ. Μέγα «Ενθύμιον», με καρτ ποστάλ της
παλιάς Θεσσαλονίκης.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΑΠΘ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΆΟΥΣΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μετά από δύο αναβολές λόγω πανδημίας, μια δεκαμελής ομάδα τελειόφοιτων από
το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ έφυγε την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, για
το Άουσβιτς για τα τελευταία γυρίσματα του ντοκιμαντέρ που αφορά την εξόντωση
του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στα χειρόγραφα του Εβραίου Μαρσέλ Νατζαρή, ενός από
τους ελάχιστους επιζώντες του Ζόντερκομάντο, της «ειδικής ομάδας» των θαλάμων
αερίων και των κρεματορίων του Άουσβιτς- Μπιρκενάου, που είχε γεννηθεί στη
Θεσσαλονίκη το 1917 και πέθανε το 1971 στη Νέα Υόρκη, όπου είχε μεταναστεύσει
το 1951. Οι γονείς του, ο Αβραάμ Νατζαρή και η Λούνα Πελοζώφ, κατάγονταν από
παλιές αστικές οικογένειες της Θεσσαλονίκης.
Γυρίσματα έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο σπίτι που έζησε ο
Νατζαρή στην οδό 28ης Οκτωβρίου (πρώην Ιταλίας), στο Λιμάνι και στην Αρετσού
-αγαπούσε τη θάλασσα, είχε πολύ καλές επιδόσεις στην ιστιοπλοΐα και ήταν μέλος
του «Ομίλου Φίλων Θαλάσσης»- και στην Αθήνα. Στο ντοκιμαντέρ μιλά και η κόρη
του Νατζαρή, η Νέλλη, ενώ για οικονομικούς λόγους ήταν αδύνατο να γίνουν
γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Ένα σημαντικό κομμάτι του ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στο Άουσβιτς, οπού ταξίδεψε η
ομάδα των τελειόφοιτων του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ, μαζί με τον
καθηγητή τους Δημήτρη Γουλή. «Μετά από τόσες αναβολές, σχεδόν δεν το
πιστεύαμε ότι θα πηγαίναμε», σημειώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο φοιτητής Γιώργος Πάντσιος, ενώ η συμφοιτήτριά του Αρχοντία
Αποστολίδου, η οποία είχε επισκεφτεί και στο παρελθόν το Άουσβιτς, τόνισε ότι «η
ατμόσφαιρα στα κρεματόρια είναι πολύ βαριά και έπρεπε να αποβάλουμε κάποια
συναισθήματα πολύ δύσκολα. Να το δούμε σαν δουλειά και να μην το αφήσουμε
να μπει μέσα μας». Ο Γιώργος επιμελήθηκε τον ηχητικό σχεδιασμό του ντοκιμαντέρ
και έγραψε τη μουσική, ενώ η Αρχοντία έκανε το μοντάζ. Το σενάριο και τη
σκηνοθεσία υπογράφουν οι συμφοιτήτριές τους Ιωάννα Κυριακού και Σωτηρία
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Παπαντωνίου και για το ντοκιμαντέρ δούλεψαν επίσης οι: Δήμητρα Τσιλιά, Δήμητρα
Σεφερίδη, Ηλίας Αβραμίδης, Βασίλης Κάρτας, Σταματίνα Ρουπαλιώτη και Ιωάννα
Λούρα.
Μετά τα γυρίσματα στο Άουσβιτς, αναζήτησαν αφηγητές -στο ντοκιμαντέρ
αφηγούνται τα γεγονότα ο ίδιος ο Νατζαρή, η κόρη και ο γιος του- και θα
ακολουθήσει το μοντάζ και η επεξεργασία. Η περίπου 40λεπτη ταινία αναμένεται
να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 και όπως τονίζουν οι δημιουργοί θέλουν τη
δουν να ταξιδεύει σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, με αρχή το Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Όπως εξηγούν, μπορεί το θέμα του Ολοκαυτώματος να έχει δοθεί μέσα στα χρόνια
με πολλούς τρόπους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά η καινούργια
διάσταση που δίνει αυτή η δουλειά είναι η αντιδιαστολή των χειρόγραφων του
Νατζαρή με τη Θεσσαλονίκη του σήμερα. «Τόσοι άνθρωποι περπατάμε κάθε μέρα
ανάμεσα σε αυτά τα θραύσματα μνήμης και δεν τους δίνουμε σημασία. Δεν
σκεφτόμαστε τι ιστορία έχει η πόλη και κατά μεγάλο μέρος, η ιστορία της είναι οι
άνθρωποί της, όπως οι Εβραίοι», λέει ο Γιώργος Πάντσιος.
Το μοναδικό μάθημα για το Ολοκαύτωμα στην Ευρώπη
Το ντοκιμαντέρ αποτελεί καρπό του μαθήματος που ξεκίνησε να διδάσκει πριν από
δύο χρόνια στο Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ ο Δημήτρης Γουλής, το πρώτο
προπτυχιακό μάθημα «στην Ελλάδα και πιθανόν στην Ευρώπη», όπως σημειώνει
ο ίδιος, που συνδέει το Ολοκαύτωμα με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Παρακλάδι αυτού του μαθήματος ήταν ένα φροντιστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ
για το Ολοκαύτωμα και εκεί άρχισε να «γεννιέται» η συγκεκριμένη ταινία.
Στο πλαίσιο του μαθήματος, ο κ. Γουλής μίλησε στους φοιτητές για τα χειρόγραφα
του Νατζαρή και το βιβλίο «Χειρόγραφα 1944-1947. Από τη Θεσσαλονίκη στο
Ζόντερκομάντο του Άουσβιτς» και τους πρότεινε αν θέλουν να κάνουν ένα
ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτά. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν άμεση και θερμή.
«Μέσα από αυτό το μάθημα ήταν σαν να βλέπεις τη Θεσσαλονίκη, από την αρχή
με άλλο τρόπο», εξηγεί η Αρχοντία και ο Γιώργος προσθέτει ότι πλέον βλέπει
παντού στην πόλη κομμάτια της ιστορίας.
«Είναι ένας είδος τιμής σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, που
συνδέει το ακαδημαϊκό κομμάτι με την ιστορική περιπέτεια της Θεσσαλονίκης»,
επισημαίνει ο κ. Γουλής. Προσθέτει δε, ότι φέτος που η Ελλάδα έχει την προεδρία
της IHRA, της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, το
ντοκιμαντέρ «κατά κάποιο τρόπο συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης».
Την παραγωγή χρηματοδοτεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
όπως τονίζει ο κ. Γουλής, ο πρύτανης Νίκος Παπαϊωάννου στάθηκε από την αρχή
αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. «Είναι σοκαριστικό να μαθαίνει κανείς ότι το
πανεπιστήμιο είναι χτισμένο πάνω στα εβραϊκά νεκροταφεία», σημειώνει η
Αρχοντία.
Χορηγία από αμερικάνικο πανεπιστήμιο
Ο Δημήτρης Γουλής ασχολείται πολλά χρόνια με τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σχετικά σεμινάρια. «Όποιος
έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, πάντα βρίσκει κάτι που θα
συνδέεται με το θέμα», σημειώνει, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να
κυκλοφορήσει και η μεταδιδακτορική του έρευνα με τίτλο: «Από το Ρεζί Βαρδάρ
στην Ξηροκρήνη (1926-1934). Η μελέτη μιας περιοχής μέσα από το αρχείο του
σχολείου της. Διδακτικές προτάσεις για την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας».
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Η απήχηση του μαθήματος στο ΑΠΘ έχει ήδη ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και
έχει λάβει χορηγία από το αμερικανικό Northwestern University, το οποίο δίνει
χορηγίες σε πανεπιστημιακά μαθήματα σε όλο τον κόσμο που προωθούν τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος.
Χάρη σε αυτή τη χορηγία, στα μέσα του επόμενου έτους, το Τμήμα
Κινηματογράφου αναμένεται να αποκτήσει μια εξειδικευμένη στο θέμα πλούσια
βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη. «Τολμώ να πω ότι θα είμαστε από τα λίγα
πανεπιστημιακά τμήματα στην Ευρώπη με τέτοιο υλικό», σημειώνει ο κ. Γουλής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
Μάρι Χαΐμ Άλβο, ετών 88
Ηλία Αβραάμ-Αλβέρτου Γιομτώβ, ετών 75
Μπελλίνας Λεών Λάκουα, ετών 91
Χαΐμ-Βίκτωρ Αλμπέρτου Μπέζα, ετών 74

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Αγαπητοί μας αδερφοί,
Πριν από έναν χρόνο η Κοινότητά μας απηύθυνε δραματική έκκληση προς κάθε
κατεύθυνση για την αναστήλωση της Συναγωγής Λάρισας «Ετς Χαγίμ» που
είχε ανάγκη από εκτεταμένες εργασίες με δυσβάσταχτο κόστος.
Η καμπάνια ευαισθητοποίησης, που οργανώθηκε αποκλειστικά από εθελοντές,
απέδωσε καρπούς και η ανταπόκριση υπήρξε άμεση και συγκινητική! Μέλη της
Κοινότητάς μας, καθώς και πρώην μέλη της και απόγονοί τους, που σήμερα
ζουν σε άλλους τόπους, πρωτοστάτησαν στις δωρεές. Μέλη άλλων Εβραϊκών
Κοινοτήτων της Ελλάδας και του εξωτερικού ανταποκρίθηκαν επίσης με
γενναιοδωρία. Το ΚΙΣΕ και όλες σχεδόν οι Εβραϊκές Κοινότητες εξάντλησαν τις
δυνατότητές τους για οικονομική στήριξη του εγχειρήματος. Πολύ σημαντική και
ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξε και η ανταπόκριση μη-Εβραίων φίλων,
συμπολιτών, συνεργατών, ατόμων και φορέων. Είναι οι άνθρωποι που θεωρούν
την πολυπολιτισμικότητα κέρδος για την κοινωνία και πιστεύουν στην ευθύνη που
έχουμε όλοι μας στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, λάβαμε και
κάποιες χορηγίες από Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
δυστυχώς όχι ανάλογες της εκτεταμένης επικοινωνίας που πραγματοποιήσαμε.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους τους παραπάνω,
άτομα και φορείς, που συστρατεύτηκαν με σκοπό να ξαναχτιστεί η ιστορική μας
Συναγωγή, προσφέροντας τις δωρεές τους αλλά και σημαντική βοήθεια
στη διάδοση της έκκλησης και στην ευαισθητοποίηση πολλών άλλων.
Χάρη στη στήριξή τους ξεκίνησαν και πάλι, τον Ιανουάριο του 2021, οι
εργασίες, που είχαν «παγώσει» για αρκετούς μήνες. Με την εφαρμογή πολύ
εξειδικευμένων τεχνικών από τους έμπειρους κατασκευαστές και με την ακούραστη
επίβλεψη από την άξια Επιτροπή Έργου, ολοκληρώθηκε η ενίσχυση των θεμελίων
και των τοίχων και έτσι τα περιμετρικά στοιχεία της Συναγωγής είναι πλέον στατικά
ασφαλή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, χάρη στα έργα που είχαν

43

πραγματοποιηθεί μέχρι τον Μάρτιο, το κτίριο δεν υπέστη ζημιές από τους δυνατούς
σεισμούς που έπληξαν την περιοχή μας.
Οι επόμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν αφορούν την αντικατάσταση της
στέγης, τα μηχανολογικά και στη συνέχεια την αναδιαμόρφωση του εσωτερικού
του ναού.
Ο αγώνας μας για συγκέντρωση δωρεών και προσέλκυση χορηγών
συνεχίζεται και μάλιστα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνιών με τη
Γερμανική Κυβέρνηση και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που πρόκειται να
αναλάβουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του υπόλοιπου του έργου.
Ωστόσο έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμη για την πλήρη αποκατάσταση και
επαναλειτουργία της Συναγωγής.
Οι γιορτές μας, που παραδοσιακά αποτελούν περίοδο δωρεών, ας είναι
ευκαιρία να γίνουμε όλοι, Λαρισαίοι και μη, μέρος της ιστορικής
προσπάθειας που καταβάλλεται να ξανανοίξει τις πόρτες της η Συναγωγή
της Λάρισας! Όπου και αν προσευχηθείτε αφιερώστε μια σκέψη και μια έμπρακτη
στήριξη στον ιερό αυτό σκοπό, που αγγίζει το σύνολο του Εβραϊσμού.
Ευχόμαστε υγεία και ευτυχία σε όλες τις οικογένειες, ενότητα και ομόνοια στις
Εβραϊκές Κοινότητες, απαλλαγή από τα δεινά της πανδημίας και ειρήνη σε
όλον τον κόσμο!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΩΣ ΑΣΣΑΝΑ & ΤΟΥ ΚΙΠΟΥΡ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Για ακόμα μια χρονιά η Κοινότητα της Λάρισας χρειάστηκε να διαχειριστεί δυο
«μέτωπα» προκειμένου τα μέλη της να γιορτάσουν τις Γιαμίμ Νοραΐμ όσο πιο κοντά
ήταν δυνατόν στις αγαπημένες τους συνήθειες. Από τη μια οι αυστηρές διατάξεις
για την προστασία από τον κορωνοϊό και από την άλλη η έλλειψη χώρου
προσευχής, αφού η Συναγωγή μας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ανακατασκευή,
οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ραββίνο στην απόφαση τέλεσης των
λειτουργιών σε μια μεγάλη σκηνή, που εγκαταστάθηκε και φέτος στην αυλή του
Εβραϊκού Σχολείου.
Κάτω από αυτή την προσωρινή στέγη, όπου μεταφέρθηκε πραγματικά ολόκληρη η
Συναγωγή (το Μπιμά, το Αρόν Ακόντεσς, τα σεφαρίμ, καθίσματα, βιβλία, ταλέτ,
κηπότ, αλλά και …μάσκες, αντισηπτικά, θερμόμετρα κ.λπ.) πραγματοποιήθηκαν με
ασφάλεια οι λειτουργίες του Ρως Ασσανά και του Κιπούρ. Η προσέλευση μεγάλη
και η συγκίνηση μεγαλύτερη, καθώς οι Λαρισαίοι επιδεικνύουν εδώ και δυο χρόνια
τεράστια προσαρμοστικότητα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, χωρίς
όμως να κάνουν «εκπτώσεις» στην τήρηση των εθίμων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του
καταρχάς στον άξιο Ραββίνο μας κ. Ηλία Σαμπετάι, στους κ.κ. Μίνο Αλμπελανσή
και Νίνο Μαγρίζο, που και φέτος τον πλαισίωσαν στις απαιτητικές λειτουργίες των
εορτών μας, καθώς και στον κ. Αλβέρτο Κοέν για το μελωδικότατο και κατανυκτικό
«Κοανίμ».
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται σε όσους εργάστηκαν για την επιτυχημένη
«μετακόμιση» της Συναγωγής: τον Σαμάς Ηλία Φρανσέ, τον Ρομπέν Σέμο, τον
Ερρίκο Σέμο και τη Γκρέτα Μωυσή.
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Ευχαριστούμε επίσης τους εθελοντές της Κοινότητας, που με ένα καλά
οργανωμένο πρόγραμμα υπηρεσίας, φρόντισαν για την τήρηση των μέτρων
προστασίας covid, καθώς και για την ασφαλή μας συμμετοχή στις λειτουργίες.
Παραθέτουμε τα ονόματά τους, γιατί ένα δημόσιο ευχαριστώ είναι η μόνη
ανταμοιβή για έναν εθελοντή: Δαυίδ Αράρ, Ηλίας Καμπελής, Λιόρ Καμπελής,
Σόλων Καμπελής, Λέων Μαγρίζος, Σίμων Μαγρίζος, Μωυσής Μανουάχ, Αλίνα
Μωυσή, Αλμπέρτος Μπέγας, Νίνα Ταραμπουλούς, Σέλλη Φελλούς, Έστερ Φις,
Ζαχαρίας Φρανσές, Σόλων Φρανσές, Ερρίκος Χαλέγουα.
Ένα ακόμα ευχαριστώ οφείλουμε στις κυρίες της WIZO για την προσφορά νερών
και γλυκών για όλους στο τέλος του Κιπούρ.
Ευχόμαστε να έχουμε μια καλή νέα χρονιά, με καλές αποφάσεις και πράξεις και το
επόμενο Ρως Ασσανά να μας βρει όλους υγιείς και ενωμένους κάτω από τη στέγη
της ανακαινισμένης μας Συναγωγής!

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ & ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΔΩΡΗΤΩΝ

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα Ergon
Showground στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, από την Κοινότητα Βόλου και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για 13η συνεχή χρονιά, η τελετή υποτροφιών
«Ζαχαρία Σακκή» σε φοιτητές-τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που
ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και άριστες
ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Αμέσως μετά ακολούθησε η ανακήρυξη από την Κοινότητα Βόλου των
Επίτιμων μελών της Άνι και Βίκτωρ Πολίτη σε Μεγάλους Δωρητές της.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχιμανδρίτης Επιφάνιος
Οικονόμου, ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης Δημητριάδος, η υφυπουργός
Παιδείας Ζέττα Μακρή, ο βουλευτής Μαγνησίας και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, οι βουλευτές Θανάσης Λιούπης και
Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, η
αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας
Μπέος, ο πρέσβης του Ισραήλ Γιόσι Αμράνι, η πρώην υπουργός Μαρίνα
Χρυσοβελώνη, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ & της Ι.Κ.Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ο
αντιπρόεδρος της ΙΚΑθήνων κ. Ντάνυ Εμμανουήλ, ο πρόεδρος της ΙΚΛάρισας κ.
Ηλίας Καμπελής, ο γεν. γραμματέας της Διαχ. Επιτρ. ΙΚΡόδου κ. Μωρίς Μαγρίζος,
ο διευθυντής της Agape-Αγάπη Εμμανουήλ Tουφεξής, εκπρόσωποι φορέων,
εκπρόσωποι συλλόγων και μέλη της τοπικής κοινωνίας.
Και οι δύο εκδηλώσεις καλύφθηκαν συνεχώς, από τον τοπικό τύπο τόσο πριν όσο
και μετά την πραγματοποίηση τους. Επίσης οι τηλεοπτικοί σταθμοί Astra Tv και
TRT πρόβαλαν τις εκδηλώσεις με εκτεταμένα στιγμιότυπα κατά την ημέρα της
εκδήλωσης αλλά και σε επανάληψη.
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Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Προσφορά στο Πανεπιστήμιο
Αναφερόμενος στη σημασία των δύο εκδηλώσεων, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου
Μαρσέλ Σολομών σημείωσε ότι «επιβραβεύουμε για δέκατη τρίτη χρονιά το ήθος,
την επίδοση και κυρίως επιβραβεύουμε τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, που προσφέρει πολιτισμό και γνώση. Οι φοιτητές, τα νιάτα
ομορφαίνουν την πόλη, δίνουν ζωή. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πολλά στην πόλη
μας».
Παίρνοντας τον λόγο ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης
Μαμούρης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η Ι.Κ. Βόλου είναι δίπλα μας, μας
συνδράμει και ενισχύει την προσπάθεια των παιδιών να έχουν μια ολοκληρωμένη
ακαδημαϊκή χρονιά. Προσπάθειες όπως η συγκεκριμένη, είναι νησίδες στο γκρίζο
τοπίο που βιώνει η Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες για τις υποτροφίες που δίνονται
σε τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
Οι υποτροφίες που απονεμήθηκαν στις φοιτήτριες Αλεξία Ανδριοπούλου,
Θεοδώρα Φουρτούνα και Ευθαλία Τελίδου, οι οποίες διακρίθηκαν για τις
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους, είναι ευγενική χορηγία της
οικογένειας του αείμνηστου δωρητή της Ι.Κ. Βόλου, Ζαχαρία Σακκή.
Όπως υπογράμμισε η Μαρίνα Σακκή, κόρη του μεγάλου δωρητή «συνεχίζω την
πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο πατέρας μου και αποτελεί μήνυμα προσφοράς και
δημιουργικότητας. Ο πατέρας μου εργάστηκε πολύ στη ζωή του και επιθυμούσε να
ανταμείβει όσους εργάζονται, για να προκόψουν στη ζωή τους και να
προχωρήσουν». Με δήλωσή της στην εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
η Αλεξία Ανδρεοπούλου, φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπογράμμισε ότι «νιώθω περήφανη, διότι μας δίνεται η
δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας σε μια δύσκολη εποχή. Πρωτοβουλίες
όπως η συγκεκριμένη, αποτελούν κίνητρο για μας».
Με ανάλογα συναισθήματα δέχτηκε την υποτροφία η Θεοδώρα Φουρτούνα,
φοιτήτρια, επίσης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, επισημαίνοντας ότι
«είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί μας δίνεται κίνητρο και ώθηση για την επίτευξη των
στόχων μας. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι άρχισαν και πάλι τα
μαθήματα διά ζώσης». H Ευθαλία Τελίδου φοιτήτρια στο δεύτερο έτος
Κτηνιατρικής, υπογράμμισε ότι: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή η υποτροφία και με
χαροποιεί ιδιαίτερα», εκφράζοντας, παράλληλα, την ικανοποίησή της για την
επανεκκίνηση των μαθημάτων διά ζώσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι τρεις
φοιτήτριες με την παραλαβή των υποτροφιών ευχαρίστησαν θερμά την Ι.Κ. Βόλου
για την ουσιαστική βοήθεια που τους παρείχε και που θα βοηθήσει στη συνέχιση
των σπουδών τους.
Μεγάλος δωρητής
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η Ι.Κ. Βόλου ανακήρυξε τα επίτιμα μέλη της
Βίκτωρ και Ανι Πολίτη σε μεγάλους δωρητές της, τιμώντας τη γενναιόδωρη και
συνεχή συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων της Κοινότητας,
με τελευταία το έργο της συνολικής ανάπλασης των χώρων του εβραϊκού
κοιμητηρίου.
«Ο Βίκτωρ Πολίτης, παλαιό μέλος της Κοινότητας, ο οποίος πλέον ζει στο
εξωτερικό, και η σύζυγός του αποτελούν πολύτιμα παραδείγματα εθελοντικής και
ανιδιοτελούς προσφοράς» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς, γενναιόδωρης προσφοράς του
Βίκτωρα Πολίτη, ο κ. Σολομών σημείωσε ότι «βρίσκεται πάντα κοντά μας.
Χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου το μνημείο του Ολοκαυτώματος, προσέφερε
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σημαντικό ποσό για να μεταβούν μαθητές από την περιοχή μας στο Αουσβιτς και
παράλληλα προσέφερε μεγάλο ποσό για την ανάπλαση του εβραϊκού κοιμητηρίου
του Βόλου, έργο πνοής για την Κοινότητα και την πόλη».
Με σεμνότητα αποδέχθηκε τη μεγάλη διάκριση ο Βίκτωρ Πολίτης,
επισημαίνοντας: «Χαίρομαι διότι βλέπω φίλους μετά από πολλά χρόνια. Βλέπω
τους καλύτερούς μου φίλους απόψε και αυτό είναι σπουδαίο για μένα». Παράλληλα
ανέφερε ότι οι δωρεές λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους,
τονίζοντας ότι «ελπίζω και θα ήθελα να γίνει αυτό και προσπαθώ όσο μπορώ».
Ο κ. Πολίτης δήλωσε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ι.Κ. Βόλου,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και άλλων μελών της
τοπικής κοινωνίας, αλλά και ομογενών, για το καλό της πόλης».
Τις εκδηλώσεις παρουσίασαν η Ράνια Γάτου, από το γραφείο δημοσίων σχέσεων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Νίκος Βαραλής, δημοσιογράφος και
διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ορθόδοξη Μαρτυρία. Συμμετείχαν η
σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και ο Νίκος Παναγιωτίδης στην κιθάρα, σε
συγκινητική μουσική στιγμή, που πλαισίωσε την εκδήλωση.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΜ-ΚΙΠΟΥΡ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, περισσότερα από
100 άτομα έφτασαν στα Γιάννενα από το εξωτερικό και τις άλλες Κοινότητες της
Ελλάδας για να γιορτάσουν μαζί με τα μέλη της Ι.Κ. Ιωαννίνων τη μεγάλη γιορτή
του Γιόμ-Κιπούρ. Ανάμεσά τους, ο στρατιωτικός ακόλουθος της Πρεσβείας του
Ισραήλ στην Ελλάδα, ο γενικός ταμίας του ΚΙΣΕ, κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, τα επίτιμα
μέλη της Κοινότητάς μας και θερμοί υποστηρικτές της, κ. Ραφαήλ Μωυσής και
Αβραάμ (Μίμης) Κοέν, ο κ. Αλέξανδρος Μωυσής, συγγραφέας του -βραβευμένου
από την Ακαδημία Αθηνών- βιβλίου «Το Πανόραμα του Νισήμ Λεβή», η γνωστή
σοπράνο Nadia Weinberg, καθώς και πρώην υπουργοί και πανεπιστημιακοί.
Το μεσημέρι της παραμονής της μεγάλης γιορτής, ο θρησκευτικός λειτουργός, κ.
Χαΐμ Ισχακής, τέλεσε μνημόσυνα στο νεκροταφείο και ανέπεμψε επιμνημόσυνη
δέηση στη μνήμη των Γιαννιωτο-Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Το βράδυ της παραμονής, τελέστηκε με μεγάλη κατάνυξη η λειτουργία του ΚαλΝιδρέ, στη διάρκεια της οποίας, ο κ. Ισχακής ανέπεμψε ειδική δέηση για την
εξάλειψη της πανδημίας.
Στην πρωινή λειτουργία, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, ο κ. Ισχακής κάλεσε στο
Σέφερ όσους ήθελαν να μνημονεύσουν τους αποβιώσαντες συγγενείς τους και να
κάνουν δωρεές για τους ιερούς σκοπούς της Κοινότητας. Νωρίς το απόγευμα
ξεκίνησε η λειτουργία της Μινχά και ακολούθησε η λειτουργία της Νεϊλά, η οποία
ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης κατάνυξης με την πατροπαράδοτη Ιερατική
Ευλογία και τον συγκλονιστικό ήχο του Σοφάρ. Τηρώντας πιστά τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις κυβερνητικές οδηγίες για τον περιορισμό της πανδημίας,
αναγκαστήκαμε να παρακαλέσουμε αρκετά άτομα να βγουν έξω στην αυλή αφού
μέσα στη Συναγωγή ο αριθμός των πιστών δεν μπορούσε να υπερβεί τα 70 άτομα.
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Κατόπιν παράκλησης πολλών Γιαννιωτών που ζουν στην Αθήνα και στο εξωτερικό
και δεν κατάφεραν φέτος να ταξιδέψουν στα Γιάννενα λόγω της πανδημίας, πήραμε
την πρωτοβουλία να μεταδώσουμε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας μας στο
Facebook σημαντικά αποσπάσματα από τις λειτουργίες της γιορτής και δεχθήκαμε
πολλές ευχαριστίες, συγχαρητήρια και μηνύματα συμπαράστασης από
εκατοντάδες φίλους γι’ αυτή την πρωτοβουλία μας.
Αμέσως μετά, κόψαμε τη νηστεία όλοι μαζί σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας
όπου η Κοινότητα παρέθεσε εορταστικό δείπνο σε όλους τους επισκέπτες. Μετά το
τέλος του δείπνου, ο κ. Ραφαήλ Μωυσής, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, κ. Μάκη Μάτσα, ο οποίος δεν μπόρεσε να
παρευρεθεί λόγω χαρμόσυνου οικογενειακού γεγονότος, τίμησαν τον Δήμαρχο
Ιωαννιτών και Πρόεδρο της Ι.Κ. Ιωαννίνων, κ. Μωυσή Ελισάφ, για τη μεγάλη
προσφορά του στην Κοινότητα, στον Ελληνικό Εβραϊσμό και στην πόλη των
Ιωαννίνων. Εκτός από την τιμητική πλακέτα, ο κ. Μάτσας δώρισε στον Δήμαρχο,
μια καταπληκτική Μενορά, έργο τέχνης του γνωστού γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.
Εμφανώς συγκινημένος ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε θερμά τους κ.κ. Ραφαήλ
Μωυσή, Μάκη Μάτσα και Μίμη Κοέν, ο οποίος ανέγνωσε την επιστολή-χαιρετισμό
του κ. Μάτσα, και υποσχέθηκε να συνεχίσει να προσφέρει στην Κοινότητα και στην
πόλη του, όσο του το επιτρέψουν οι δυνάμεις του.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επισκέπτες που μας τίμησαν και
φέτος με την παρουσία τους. Η συμπαράστασή τους δίνει ζωή στην Κοινότητά μας
που αγωνίζεται σε πολύ δύσκολους καιρούς και εν μέσω μίας καταστροφικής
πανδημίας, να διατηρήσει ότι απέμεινε από την σπουδαία πολιτιστική της
κληρονομιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, ελπίζοντας πως θα
έχουμε απαλλαγεί οριστικά από την πανδημία, και καλούμε όλους τους
ομόθρησκους να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας το Γιόμ Κιπούρ στα Γιάννενα για
να ζήσουν μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιείται ο θάνατος της
Νίνας Ναούμ Νεγρίν, ετών 99.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ στην Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Η φετινή μέρα του Ρος Ασανά ήταν ιδιαίτερα
συγκινητική για όλα τα μέλη της Ι.Κ. Χαλκίδας, διότι
στη λειτουργία στη Συναγωγή παρευρέθηκε το
γηραιότερο μέλος της Κοινότητας κ. Αβραάμ Καταλάν
μαζί με τη σύζυγό του. Το γεγονός αυτό πρόσφερε
χαρά και συγκίνηση σε όλους.
Τη λειτουργία πραγματοποίησε και φέτος
θρησκευτικός λειτουργός κ. Χαΐμ Ισχακής.

ο
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ PIERCE & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Το Γυμνάσιο Pierce και το Λύκειο Αλίμου, στα πλαίσια εκπαιδευτικού
προγράμματος, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ι.Κ. Χαλκίδας. Τους
υποδέχθηκαν οι Σόλων Μάϊσης και Μάριος Μάϊσης, πρόεδρος και γεν. γραμματέας
της Ι.Κ. Χαλκίδας, οι οποίοι τους μίλησαν για την ιστορία της Κοινότητας.
Ακολούθησε γόνιμος διάλογος που προέκυψε από σειρά ερωτημάτων των
μαθητών.
Μετά την Συναγωγή τα παιδιά επισκέφτηκαν και το Εβραϊκό Νεκροταφείο
Χαλκίδας.

Στα πλαίσια εκδήλωσης του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος στη
Χαλκίδα με θέμα "Το διαθρησκευτικό μωσαϊκό της Χαλκίδας" πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη εκπαιδευτικών στα θρησκευτικά μνημεία της πόλης, στα οποία
συμπεριλήφθηκε και η Συναγωγή Χαλκίδας, καθώς και το Εβραϊκό Νεκροταφείο
Χαλκίδας.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΑΪΡ Σ. ΜΑΪΣΗΣ, «Αναμνήσεις 1940 – 1945», αυτοέκδοση,
Χαλκίδα 2021 Ο Μαΐρ Μάισης, ιστοριοδίφης και λαογράφος της Ι.Κ. Χαλκίδας,
κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο, με τίτλο «Αναμνήσεις 1940 – 1945», όπου
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καταγράφει τις μνήμες και τις σκέψεις του, ως παιδί τότε, από την σκληρή περίοδο
της Γερμανικής Κατοχής.
Τα βιώματα ενός παιδιού, που με το τέλος του πολέμου έγινε 10 ετών, της
οικογένειάς του -που διασώθηκε χάρη στους «φύλακες αγγέλους» της, και της
Κοινότητάς του, μέσα από 14 αυτοτελείς ιστορίες, αναπλάθουν την ιστορία της
Κατοχής και το δράμα του διωγμού των Εβραίων στη Χαλκίδα κυρίως και στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Όπως χαρακτηριστικά γράφει στον πρόλογό του ο συγγραφέας: «το βιβλίο
περιγράφει βασικά την εμπειρία που αποκόμισε ένα παιδί που, αντί για αθώα
παιχνίδια, … αντί να διαβάζει παραμύθια και να μαθαίνει γράμματα, να φθάνει στο
σημείο να αντικρίζει καταμεσής στους δρόμους ανθρώπους ρακένδυτους,
πεινασμένους, σκελετωμένους από την πείνα και την αρρώστια. Ακόμα πιο
τρομερή η εμπειρία ενός παιδιού να αντικρίζει τουφεκισμούς, εμπρησμούς,
ξυλοδαρμούς, πείνα, γύμνια, δάκρυα φόβου και μάτια γεμάτα τρόμο, χωρίς την
ελάχιστη συμπόνοια». «Θέλω να πιστεύω, να ελπίζω και να αισιοδοξώ, πως θα δω
κάποτε τους ανθρώπους να σέβονται τα πιστεύω του άλλου…και πως θα χαθούν
τελείως από το λεξιλόγιό μας οι λέξεις φανατισμός, αντισημιτισμός, μισαλλοδοξία
και θα επικρατήσει η ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων», καταλήγει ο Μ. Μάϊσης.
Το βιβλίο προλογίζει ο νομικός, ιστορικός και συγγραφέας Θρασύβουλος
Παπαστρατής, ο οποίος τονίζει ότι το βιβλίο «αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη και
απόσταγμα ψυχής του συγγραφέα, καθώς εστιάζει στη σημαντικότερη ιστορική
περίοδο της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας που σημάδεψε την Ελλάδα και τον λαό
της».
Μπορείτε να προμηθευθείτε το βιβλίο επικοινωνώντας με τον συγγραφέα του,
στο: pappou.chalkida39@gmail.com

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου έδωσε στον
δημοσιογράφο Θανάση Κατσικίδη την ακόλουθη συνέντευξη, η οποία
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Politically Incorrect, στις 3.9.2021.
Αναζητώντας και καταγράφοντας την Ιστορία όπως την περιγράφουν οι
πρωταγωνιστές της, επισκεφτήκαμε την πόλη των Τρικάλων, αυτή τη φορά
γυρίζοντας πίσω το χρόνο στην εποχή που άκμαζε η Εβραϊκή Κοινότητα της
περιοχής και συμβίωνε ειρηνικά και αρμονικά με τα αντίστοιχα Χριστιανικά φύλα.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ιάκωβος Βεζουνίου μας υποδέχτηκε με πολλή θέρμη
και μας ξενάγησε στις μνήμες του παρελθόντος και στην άλλοτε ακμάζουσα
συνοικία, ενώ μας καλωσόρισε στο ιερό σπιτικό της Κοινότητας, της
ανακαινισμένης πλέον Συναγωγής.
Ερώτηση: Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Κοινότητα των Ελλήνων
Εβραίων των Τρικάλων κατά την περίοδο του Πολέμου και θα ήθελα να μου πείτε
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για το 1944 και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στα Στρατόπεδα
Συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπιρκενάου.
Απάντηση: Η Κοινότητα Τρικάλων είναι μία από τις τυπικές Ρωμανιώτικες
Κοινότητες που υπήρχαν από το Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 1179. Ο
περιηγητής-Ραβίνος από την σεφαραδίτικη Ισπανία περιγράφει ότι βρήκε Εβραϊκές
εστίες στα Τρίκαλα, άρα θεωρούμε ότι τουλάχιστον από αυτήν την περίοδο που
είναι καταγεγραμμένη υπάρχει η Εβραϊκή παρουσία στα Τρίκαλα και από τότε είναι
αδιάλειπτη μέχρι τις σημερινές ημέρες που μιλάμε.
Σχετικά με την κατάσταση της συνύπαρξης των Εβραίων στο χώρο των Τρικάλων
και της ευρύτερης Δυτικής Θεσσαλίας έχω να παρατηρήσω ότι υπήρξε μία
αρμονική σύζευξη αυτών των δύο θρησκειών, με σχέσεις στοργής θα έλεγα που
αποδείχτηκαν την περίοδο της Μαύρης Κατοχής.
Η Κοινότητα Τρικάλων είχε εξαπλωθεί πριν το 1940 σε 3 άλλες πόλεις της Δυτικής
Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα, με μητροπολιτική Κοινότητα τα
Τρίκαλα. Το σύνολο των κατοίκων εκείνης της περιόδου ήταν περίπου 550 άτομα.
Την περίοδο της Κατοχής όλη η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδεινα και ιδιαίτερα το
Εβραϊκό στοιχείο με την παρουσία των Γερμανών στην περιοχή, ενώ άρχισαν οι
φυλετικές διακρίσεις από τον Απρίλιο του 1941.
Ευτυχώς για την περιοχή των Τρικάλων, οι Γερμανοί διαίρεσαν την Ελλάδα σε 3 ή
4 τομείς, με αποτέλεσμα η περιοχή των Τρικάλων και της Δυτικής Θεσσαλίας γενικά
να περιέλθει στην εξουσία των Ιταλών του Μουσολίνι, οι οποίοι παρόλο που είχαν
φυλετικές διακρίσεις σαν φασιστικό Καθεστώς, ευτυχώς δεν είχαν ιδιαίτερα
προγράμματα εξόντωσης του Εβραϊκού στοιχείου.
Οπότε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1943 η ζωή της Κοινότητας ήταν σε ανησυχία,
μαθαίνανε τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας που
ήταν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι και οπωσδήποτε ήταν κουμπωμένοι, παρόλα
αυτά η ζωή τους ήταν σε φυσιολογικό επίπεδο.
Υπήρχαν όμως και μέλη της Κοινότητας τα οποία είχαν ζήσει σαν φοιτητές στη
Γερμανία την περίοδο του 1930 και ιδιαίτερα τη «Νύχτα των Κρυστάλλων», οι
οποίοι είχαν εκδιωχθεί και είχαν επιστρέψει στην πατρώα τους γη, στα Τρίκαλα.
Εξαιτίας αυτών των φυλετικών διακρίσεων που συνέβησαν στη Γερμανία με τους
Ναζιστές, αυτοί ήταν οι κήρυκες των σκέψεων και των αποφάσεων και των
ενεργειών των Ναζί, ούτως ώστε πέρα από τις πληροφορίες που υπήρχαν για τη
Θεσσαλονίκη, υπήρχε και ζωντανή μαρτυρία στα μέλη της Κοινότητας για τις
προθέσεις των Γερμανών.
Ευτυχώς εκείνη την περίοδο είχε αναπτυχθεί και το Αντιστασιακό κίνημα, οπότε τα
βουνά των Τρικάλων ήταν σχεδόν ημι-ελεύθερη περιοχή. Η αγάπη των κατοίκων
του νομού Τρικάλων εκδηλώθηκε με το να φυλάξουν και να περιθάλψουν Εβραϊκές
οικογένειες, όπως και τη δική μου και όλων των άλλων που επέζησαν από την
Κατοχή, καθώς επίσης πάρα πολλοί νέοι που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν
οπλισμό, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μετείχαν στην Αντίσταση, βοηθώντας την
απελευθέρωση της Ελλάδας και των Τρικάλων από τη Γερμανική μπότα.
Παρόλα αυτά, στις 24 Μαρτίου 1944 έγινε το μπλόκο της Κοινότητας Τρικάλων,
πρωί, χαράματα, με φωνές και με άλλες βίαιες ενέργειες οι Γερμανοί συνέλαβαν
όσα μέλη της Κοινότητας βρέθηκαν στα σπίτια τους εκείνη τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, τους φόρτωσαν σε καμιόνια, με κατεύθυνση ένα Στρατόπεδο
Συγκέντρωσης αρχικό στη Λάρισα, όπου εκεί έμειναν περίπου μια εβδομάδα.
Συγκεντρώθηκαν και άλλοι από τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου,
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με αποτέλεσμα από εκεί σιδηροδρομικά να κατευθυνθούν στο Άουσβιτς και εκεί η
πλειονότητα αυτών των ανθρώπων να βρει το θάνατο με φρικτό
τρόπο. Συνελήφθησαν από τα Τρίκαλα 142 μέλη μας.
Κατά τα τέλη του 1945 μια προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μελών της Κοινότητας
Τρικάλων απευθύνθηκε στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να
πληροφορηθεί για την τύχη των μελών που απήχθησαν από τους Γερμανούς και
μετέβησαν στο Άουσβιτς.
Δεδομένου ότι μέχρι και 30 Δεκεμβρίου του 1945 δεν υπήρχαν πληροφορίες
σχετικά με το τι συνέβη στο Άουσβιτς και στα άλλα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και
ζητούσε η Επιτροπή αυτή να πληροφορηθεί την τύχη αυτών των ανθρώπων.
Τελικά μετά το ‘46 άρχισαν να έρχονται κάποιοι από αυτούς που είχαν συλληφθεί
και έτσι αρχικά διαπιστώθηκε ότι από τα 142 άτομα που συνελήφθησαν,
επέστρεψαν 10 που διεσώθησαν, με αποτέλεσμα να έχουμε 132 θύματα.
Σήμερα όμως στην επίσκεψη που κάνατε στη Συναγωγή και στο μνημείο
Ολοκαυτώματος έχουμε προσθέσει και άλλα 7 άτομα Τρικαλινής καταγωγής που
συνελήφθησαν και θανατώθηκαν την ίδια περίοδο σε άλλες περιοχές της Ελλάδος
και έτσι ανεβαίνει ο αριθμός στους 139, για αυτό και είδατε σήμερα τον αριθμό 139.
Αυτός είναι και ο επίσημος απολογισμός της Κοινότητας Τρικάλων για τα θύματα
του στο Ολοκαύτωμα.
Ερώτηση: Βλέπω πως σήμερα διατηρείτε τον χώρο και τον συντηρείτε. Θα ήθελα
να μου πείτε ποια είναι η σημερινή κατάσταση της Εβραϊκής Κοινότητας των
Τρικάλων.
Απάντηση: Ακολουθεί την τύχη της Ελληνικής Επαρχίας και για έναν επιπλέον
λόγο ότι μετά τη λαίλαπα της Κατοχής οι οικογένειες της Κοινότητάς μας έδωσαν
μεγάλη μάχη για να αποκτήσουν πίσω τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ακίνητα.
Θυμάμαι τη μητέρα μου που είχε κληρονομικό από την οικογένειά της ένα σπίτι και
χρειάστηκε 5 μηνών δικαστήρια για να μας παραχωρήσουν ένα δωμάτιο
επιστρέφοντας από τα βουνά, μετά από τη διάσωσή μας στην Κατοχή.
Δυστυχώς, οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου καλές για τα μέλη αυτά που επέστρεψαν,
με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ, την
εποχή που ιδρύθηκε το Κράτος και άλλοι να μεταναστεύσουν επίσης στην Αμερική,
στην Ευρώπη, όπως συνέβη με κάποιους από τους ομήρους οι οποίοι είχαν
διασωθεί και στη συνέχεια στο εσωτερικό της Ελλάδος, με κύρια πόλη
συγκέντρωσης την Αθήνα, όπως συμβαίνει σε όλην την Ελλάδα.
Σήμερα δυστυχώς είμαστε πολύ λίγα μέλη και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα
έθιμα μας, τις αρχικές μας καταβολές, προκειμένου να περισώσουμε αυτό που
υπήρχε κάποτε και αν μπορέσουμε να το αναπτύξουμε, γιατί όχι;
Βρίσκεστε σήμερα σε μια ανακαινισμένη Συναγωγή. Αυτή η Συναγωγή έχει ένα
ιστορικό που είναι δείγμα της αλληλοϋποστήριξης του Ελληνικού Χριστιανικού
στοιχείου με το Ελληνικό Εβραϊκό στοιχείο, τι σημαίνει αυτό;
Υπήρχε στο χώρο που βρισκόμαστε μια παλιά μικρή Συναγωγή που έλκει την
καταγωγή από την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Μέχρι το 1930 λειτουργούσαν οι 2 Συναγωγές στα Τρίκαλα, αυτή ήταν η δεύτερη.
Επειδή υπήρχε πληθυσμός και δεν ήταν αρκετός ο χώρος της χρειάστηκε να
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κάνουμε μια άλλη Συναγωγή και χτίστηκε το 1930 η καινούργια Συναγωγή περίπου
με τη διάταξη που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή χτίστηκε το κεντρικό κτήριο, με τη
συνδρομή και την αφιλοκερδή χρηματοδότηση και από φτωχούς και από
πλούσιους Εβραίους των Τρικάλων.
Παρόλα αυτά υπήρχε πάντοτε η αλληλεγγύη, κυρίως των Τρικάλων και της
Καρδίτσας, οι Δήμοι αυτοί χρηματοδότησαν με δικά τους χρήματα την ανέγερση
αυτού του ιστορικού ναού που βρισκόμαστε σήμερα εδώ.
Έχουμε πραγματοποιήσει μια τεράστια εκστρατεία, ευαισθητοποιώντας μέλη της
Κοινότητάς μας που βρίσκονται εκτός Τρικάλων, το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο, που στέφθηκε επικεφαλής αυτής της προσπάθειας της ανακαίνισης της
Συναγωγής, και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος τους, ο Δαυίδ Σαλτιέλ, που είναι και
Πρόεδρος της Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Οι δικές του κυρίως ενέργειες είχαν
αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθεί από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της
Γερμανίας με ένα πολύ καλό ποσό αυτή η προσπάθεια ανέγερσης και αν είδατε
μέσα στη Συναγωγή που σας έδειξα την πινακίδα που έχουμε αφιερώσει στους
πρωτεργάτες ανακαίνισης αυτής της Συναγωγής. Ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί
είναι υποχρέωσή μου, πέρα από ότι σαν άτομο που ενήργησαν επί σειρά ετών.
Ερώτηση: Έχοντας υπάρξει ένα παιδί του πολέμου, ένας Έλληνας που
διασώθηκε, γιατί πολλοί άλλοι δεν είχαν αυτήν την τύχη, θα ήθελα να σας ρωτήσω
το ποιο είναι το αντιπολεμικό σας μήνυμα για τις νέες γενιές;
Απάντηση: Ποτέ πόλεμος, ποτέ επιστροφή στο Ναζισμό, Φτάνει πια με τους
εξανδραποδισμούς! Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον κ. Βενουζίου για
το ταξίδι που μας προσέφερε στο παρελθόν και το παρόν της Εβραϊκής Κοινότητας
Τρικάλων, ένα ταξίδι στην Ιστορία και στις ρίζες της σύγχρονης εποχής και να
επιμείνουμε στην τελική φράση του κ. Βενουζίου: «Φτάνει πια!».

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Τις πρώτες επισκέψεις είναι έτοιμη να δεχθεί η ανακαινισμένη Εβραϊκή Συναγωγή
των Τρικάλων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστύλωσης όπου συνεργεία
γκρέμισαν «προβληματικά» τμήματα του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις είχαν ως
αποτέλεσμα να αναδειχθεί το καλαίσθητο πέτρινο κτίριο της Συναγωγής. Η
Συναγωγή, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας, είναι
Ρωμανιώτικου ρυθμού και για το λόγο αυτό ονομάζεται «Καλ Γιαβανίμ», δηλαδή
των Ελλήνων Εβραίων. Πρόκειται για ένα από τα λίγα, σπάνια και πολύτιμα
δείγματα αρχιτεκτονικής και διαρρύθμισης Ρωμανιώτικου τύπου.
Η Συναγωγή είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής και αναμένουμε τους
πρώτους Εβραίους τουρίστες από το Ισραήλ και άλλες χώρες, όπως τονίζει ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου, στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων. H κατασκευή του κτιρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ι.Κ.
Τρικάλων, ξεκίνησε περίπου το 1925 και ολοκληρώθηκε το 1930. Τα εγκαίνια της
Συναγωγής Καλ Γιαβανίμ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έγιναν την ίδια χρονιά
(1930), με περίλαμπρο τρόπο σε επίσημη τελετή στην οποία συμμετείχαν η
πολυπληθής Ι.Κ. Τρικάλων, που τότε ήταν εξαπλωμένη σε Τρίκαλα-ΚαρδίτσαΦάρσαλα, οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα,
καταδεικνύοντας έτσι τις άριστες σχέσεις των μελών της εβραϊκής Κοινότητας με
τους συμπολίτες τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τοπική εφημερίδα
«Θάρρος» σε ρεπορτάζ της εποχής. Για την κατασκευή του 1930 συνέβαλαν
οικονομικά και οι δύο δήμοι, Τρικκαίων και Καρδίτσας γι' αυτό τα εγκαίνια του 1930
που ήταν πανηγυρικά, έγιναν με την συμμετοχή όλων των αρχών και
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παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Τρικκαίων και Καρδίτσας, καθώς και ο τότε
μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών. Μοναδική ιδιαιτερότητα της Συναγωγής
Τρικάλων είναι ότι διαθέτει δύο Άμβωνες (Τεβά), έναν στο κέντρο -αντικριστά προς
το Εχάλ- και έναν υπερυψωμένο στον δυτικό τοίχο.
Η Συναγωγή είναι από τα ωραιότερα κτίρια της πόλης των Τρικάλων και είναι
καταχωρημένη σε διεθνείς τουριστικούς καταλόγους και λευκώματα παγκόσμιων
εβραϊκών μνημείων ως συναγωγή μοναδικής ομορφιάς και μνημείο λαμπρής
ιστορικής και πολιτισμικής ελληνοεβραϊκής παράδοσης. Μετά από προσεκτικές και
μελετημένες παρεμβάσεις, και χρηματοδότηση από δωρεές και το Γερμανικό
Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, η Εβραϊκή Συναγωγή άλλαξε όψη εσωτερικά και
εξωτερικά, προστέθηκαν καινούργιοι χώροι, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου. Μεγάλη είναι η συμβολή,
σύμφωνα επίσης, με τον κ. Βενουζίου, του προέδρου του ΚΙΣΕ και προέδρου της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Ο πρόεδρος, εξηγεί ο ίδιος, αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη και ενήργησε με δικές του
προσωπικές ενέργειες για την εξεύρεση των χρημάτων, ενώ ταυτόχρονα με δική
του οδηγία το ΚΙΣΕ παρότρυνε τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος να
συνδράμουν αυτοί και τα μέλη τους το έργο αυτό, πράγμα που έγινε. Όλες οι
Ισραηλιτικές Κοινότητες και εβραίοι της Ελλάδας και του εξωτερικού, προσθέτει
συνέβαλαν οικονομικά για το έργο αυτό. Για να καταλήξει τονίζοντας: «Επίσης, ο
πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ έθεσε όλο το προσωπικό και κυρίως την τεχνική και
οικονομική υπηρεσία της Ι.Κ.Θεσσαλονίκης στην εξυπηρέτηση, συντονισμό,
επίβλεψη για την καλή εκτέλεση του όλου έργου. Σε όλες τις παρεμβάσεις,
σύμφωνα με τον κ. Βενουζίου, θα πρέπει να προσθέσουμε τον νέο χώρο του
Μουσείου και της Βιβλιοθήκης, όπου θα φιλοξενείται μέσα από έγγραφα, βιβλία και
πίνακες όλη η ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας Τρικάλων.
Τέλος, ο Κώστας Μιχαλάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Τρικάλων,
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι στην πρόσφατη περιήγηση του Συνδέσμου σε
θρησκευτικούς τόπους της πόλης, η Συναγωγή αποτέλεσε ιδιαίτερο σταθμό. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν μπει ξανά σε Συναγωγή και μάλιστα σε αυτή
των Τρικάλων. Κατά κοινή ομολογία, καταλήγει ο ίδιος, η ομορφιά της Συναγωγής
αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, ενώ πολλοί δήλωσαν ότι μπορεί να γίνει σημείο
αναφοράς τόσο για το Ολοκαύτωμα και την διδασκαλία του, όσο και για ιστορικές,
θρησκειολογικές ή και κοινωνικές μελέτες γύρω από την πόλη των Τρικάλων και
την ιστορία της.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Την Παρασκευή 15.10.2021 το απόγευμα δεχθήκαμε με μεγάλη χαρά, στην
ανακαινισμένη Συναγωγή της Ι.Κ. Τρικάλων, την επίσκεψη ομάδας αστυνομικών
της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων για να
γνωρίσουν και να
ενημερωθούν σχετικά με την Εβραϊκή Συναγωγή.
Ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου τους καλωσόρισε και τους
ευχαρίστησε για την επίσκεψη αυτή.
Ο δρ. ιστορικός και φιλόλογος κ. Κώστας Μιχαλάκης τους μίλησε για την ιστορία
της Ι.Κ. Τρικάλων όπως εκείνος την μελέτησε και κατέγραψε ως μιας ρωμανιώτικης
κοινότητας που υπήρχε από παλαιοτάτων χρόνων. Αναφέρθηκε στο ιστορικό της
σύλληψης των Τρικαλινών Εβραίων από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της
Κατοχής την 24.3.1944.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ξανά ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βενουζίου
που αναφέρθηκε στην ιστορία της Εβραϊκής Συναγωγής, για το πότε κτίστηκε και
για την πρόσφατη ανακαίνισή της με την οικονομική ενίσχυση του Γερμανικού
Προξενείου της Θεσσαλονίκης.
Μίλησε επίσης για το θρησκευτικό λειτουργικό της Συναγωγής και απάντησε σε
ερωτήσεις των φιλοξενουμένων επισκεπτών.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ WILDE ROSE ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δεσμούς φιλίας με την Ι.Κ. Κέρκυρας διατηρεί το Διαπολιτισμικό Δίκτυο Νεολαίας
της Ένωσης Γερμανών Προσκόπων (BDP) «Wilde Rose», που αριθμεί συνολικά
200 μέλη. Δωδεκαμελής ομάδα του Δικτύου βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο
νησί των Φαιάκων, πραγματοποιώντας επίσκεψη, με στόχο να ερευνήσει την
ιστορία της Ι.Κ. Κέρκυρας και του Ολοκαυτώματος των Κερκυραίων Εβραίων.
Τα μέλη της, το πρωί της Παρασκευής 17.9.2021, επισκέφθηκαν την Εβραϊκή
Συναγωγή και συνομίλησαν με το Δ.Σ. της Ι.Κ. Κέρκυρας, στο πλαίσιο των δεσμών
που έχουν αναπτύξει, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα της ειρηνικής και ισότιμης
συνύπαρξης των ανθρώπων, εναντίον κάθε μορφής βίας και αποκλεισμού.
«Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενασχόληση με την ιστορία της εβραϊκής
κοινότητας, της Κατοχής και των τραγικών γεγονότων του Ολοκαυτώματος στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε στην εφημερίδα της Κέρκυρας «Ενημέρωση»
ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Hans Schlumm που παρευρέθηκε στη
συνάντηση, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί η
ομάδα στην Ελλάδα, θα ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές που μαρτύρησαν από την
γερμανική κατοχή, όπως οι Φιλιάτες και άλλα ιστορικά χωριά στα Ιωάννινα,
αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα.
Ιστορική χαρτογράφηση
Όπως τόνισε ο κ. Schlumm το δίκτυο της «Wilde Rose» έχει ξαναβρεθεί και στο
παρελθόν στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο των δεσμών που αναπτύσσονται με την Ι.Κ.
Κέρκυρας, ενώ στους στόχους του είναι να πραγματοποιήσει ιστορική
χαρτογράφηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας του νησιού. Παράλληλα έχουν
αναπτύξει εδώ και έξι χρόνια στη Δασιά το Διεθνές Κέντρο Ενσωμάτωσης και
Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νεολαίας. «Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που
απευθύνεται σε ΑμεΑ και όχι μόνο, με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσα από παιδικά ή νεανικά γκρουπ.
Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με καλή
συμμετοχή», τόνισε ο Πρόεδρος του Δικτύου «Wilde Rose» Herbert
Swoboya, προσθέτοντας ότι έχει αναπτυχθεί από πέρσι και αντίστοιχο ελληνικό
δίκτυο με συνεργασία Γερμανών και Ελλήνων Νέων για την ενδυνάμωση των
σχέσεων των δυο λαών.
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