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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συνάντηση με τον Ελληνικό Εβραϊσμό
κ. Σαλτιέλ στον πατέρα του Ισραηλινού Προέδρου: «Θεωρώ
σημαντικό να τονίσω ότι έχετε και έναν προσωπικό δεσμό με
την Ελλάδα, και αναφέρομαι στον πατέρα σας, τον Γιτσχάκ
Πέρσκι, ο οποίος πολέμησε τους Ναζί εδώ στην Ελλάδα».
Στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ κα Νοκέντ, και μετά ο Ισραηλινός Πρόεδρος
δέχθηκε ερωτήσεις μέσα από τις οποίες κάλυψε ένα ευρύτατο
φάσμα θεμάτων. Συνδυάζοντας τη σοφία με την εμπειρία και
την εκ βαθέων πολιτική κρίση με το πρωτοπόρο πνεύμα, ο Σιμόν Πέρες μαγνήτισε το ακροατήριο.
Αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και
τις προοπτικές της ειρήνης. Τόνισε ότι όλες οι πλευρές έχουν
εξίσου ανάγκη την ειρήνη και αυτό γίνεται συνείδηση σταδιακά κυρίως στη νέα γενιά. Παραλλήλισε το Ισραήλ με ένα νησί
στον ωκεανό, λέγοντας ότι χρειάζεται προσπάθεια και λεπτούς
χειρισμούς ώστε να παραμείνει ήρεμος ο ωκεανός.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πρόεδρος του Ισραήλ διατύπωσε τη θέση του σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει
η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου μετά το πρόσφατο αιματηρό επεισόδιο. Ο κ. Πέρες ανέφερε ότι το κύριο
πρόβλημα των Αιγυπτίων δεν είναι το Ισραήλ αλλά η φτώχεια,
η οποία απλώνεται στην αιγυπτιακή κοινωνία: «Ας μην ξεχνάμε
ότι η επανάσταση στην Αίγυπτο δεν είχε στόχο το Ισραήλ αλλά
την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φτώχειας», είπε χαρακτηριστικά και επεσήμανε ότι είναι προς το συμφέρον των
Αιγυπτίων να υποστηριχθεί η Συνθήκη Ειρήνης με το Ισραήλ.
Στο αίτημα να κάνει μια ευχή για το μέλλον του Ισραήλ, ο κ.
Πέρες είπε πως «εύχεται στο Ισραήλ να γεράσει όσο οι Δέκα
Εντολές παραμένοντας νέο όπως το ίντερνετ».
Ο κ. Πέρες μίλησε για τις συναντήσεις του στην Ελλάδα και τη

Συνάντηση με εκπροσώπους του Ελληνικού Εβραϊσμού είχε
στις 7.8.2012, στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Σιμόν
Πέρες, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα
μας από 6-8 Αυγούστου 2012.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η υπουργός Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ κα Ορίτ Νοκέντ, η οποία συνόδευε τον Ισραηλινό Πρόεδρο στην επίσκεψή του, καθώς και
ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ.
Η επίσκεψη του κ. Πέρες στην Ελλάδα έγινε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και σε συνέχεια της αντίστοιχης του κ. Παπούλια στο Ισραήλ πέρυσι το καλοκαίρι.
Ο κ. Πέρες έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, ωστόσο,
ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε εδώ με την ιδιότητα του
Προέδρου του Ισραήλ και η επίσκεψή του αυτή είχε μεγάλη
σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.
Η συνάντηση με τους εκπροσώπους του ελληνικού εβραϊσμού
ξεκίνησε με προσφώνηση του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, ο οποίος καλωσορίζοντας τον κ. Πέρες είπε χαρακτηριστικά: «Η παρουσία σας εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς
καθώς στην μακρόχρονη πολιτική σας σταδιοδρομία βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται η σύγχρονη ιστορία του Κράτους του
Ισραήλ. Βλέπουμε την προσωπική σας σφραγίδα στην εξάλειψη εμποδίων, στην αντιμετώπιση δυσκολιών, στη μάχη για την
Ειρήνη, στην προώθηση της αλληλοκατανόησης, στην ανοικοδόμηση της ανάπτυξης. Για εβδομήντα σχεδόν χρόνια, από
διάφορες θέσεις και αξιώματα, τα κάνατε όλα και υπήρξατε τα
πάντα, οδηγούμενος πάντοτε από τη βαθιά αγάπη σας για το
Ισραήλ και την Ειρήνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά που έκανε ο

Υποδοχή του Ισραηλινού Προέδρου από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Συνέχεια στη σελ. 8

Από την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της
Βουλής των Ελλήνων.
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Από την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων
στη συνάντηση με τον Ελληνικό Εβραϊσμό.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, το οποίο συνήλθε σήμερα 10 Ιουλίου 2012 ειδικά, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

›

Για τον Σαλ. Μπακόλα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περιθάλψεως και
Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), συνήλθε
έκτακτα, σήμερα 10 Ιουλίου 2012, μόλις πληροφορήθηκε τον
θάνατο του

›

ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΙΕΣΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

ο οποίος από πολλές θέσεις υπηρέτησε με δυναμισμό, ειλικρίνεια και αυταπάρνηση τον Ελληνικό Εβραϊσμό και ιδιαίτερα την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, που υπήρξε επίλεκτο
μέλος της.
Ο κ. Πρόεδρος εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος, ο
οποίος στα μαύρα χρόνια της κατοχής πολέμησε και τραυματίστηκε στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας κατά των κατακτητών της πατρίδας έχοντας ενταχθεί στην Εθνική Αντίσταση. Ασχολήθηκε με περισσή αποτελεσματικότητα
σε πολλές επιτροπές της Κοινότητας, διετέλεσε Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητας Αθηνών και εκλεγμένο μέλος της για πολλές θητείες, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος σε πολλά Συνέδρια Κοινοτήτων και απετέλεσε εξαίρετο παράδειγμα
Εβραίου και αγωνιστή προς μίμηση για πολλές γενιές νεοτέρων του. Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκτιμώντας την ακατάβλητη
μαχητικότητα, το θάρρος της γνώμης, την προσήκουσα επιμονή και το ακέραιο του χαρακτήρα του που τον εντάσσουν στις
προσωπικότητες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και αφήνουν ανεξίτηλο το πέρασμά τους
Ψηφίζει:
1. Να παραστούν στην κηδεία ο Πρόεδρος και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.
2. Να παραχωρηθεί τιμητική θέση ταφής.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος.
4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΙΕΣΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών, Αντιπρόεδρος και μέλος, επιδεικνύοντας πλούσια δραστηριότητα και αποτελεσματικό έργο.
Ο κ. Πρόεδρος εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος, γνήσιο τέκνο της ηπειρώτικης γης, γέννημα θρέμμα της Κοινότητας
των Ιωαννίνων και στη συνέχεια των Αθηνών, επιζών του Ολοκαυτώματος και μαχητής της Εθνικής Αντίστασης στα δύσκολα
χρόνια της Κατοχής.
Η μακρόχρονη ενασχόλησή του με τα ζητήματα του εβραϊσμού
και η πίστη του για το δίκιο, από όποια θέση και αν κατείχε, ενέπνεε το σεβασμό σε όλους τους νεότερους.
Η δυναμική προσωπικότητά του, η επιμονή στις απόψεις του και
το θάρρος της γνώμης του ήταν στοιχεία που σημάδεψαν την
παρουσία του και στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αποφάσισε:
1. Να παραστούν στην κηδεία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του ΚΙΣ «Τα Νέα μας» και στο έντυπο της Κοινότητας Αθηνών
«Αλεφ».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΣ
Η Εντ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, το οποίο συνήλθε έκτακτα σήμερα 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προέδρου κ. Ισαάκ Μορδεχάι, εξαιτίας του θλιβερού γεγονότος της απώλειας
του

›

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΣΜ
ΓΑΛΛΙΑ:

ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΙΕΣΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης με σταθερή ακούραστη παρουσία στις κοινοτικές επάλξεις, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να αναφέρεται στην ξεχωριστή προσωπικότητα του εκλιπόντος, στη μαχητική παρουσία
του στους αγώνες του έθνους και της κοινωνίας και στην αστείρευτη προσφορά του στην κοινοτική δραστηριότητα, υπογράμμισε το δυναμικό και ευγενικό χαρακτήρα και τόνισε ότι ο αείμνηστος Σαλβατώρ ήταν καλός Εβραίος, στοργικός σύζυγος,
πατέρας και παππούς
Ψηφίζει:
1. Να παραστεί σύσσωμο το Προεδρείο της Συνέλευσης
στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΙΣΑΑΚ ΜΟΡΔΕΧΑΪ
Ο Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΝΑΧΜΑΝ

Από τις 26 Ιουνίου ως τις 27 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιείται στο
Δημαρχείο της πόλης του Παρισιού
έκθεση με τίτλο «Ήταν παιδιά». Η
έκθεση διηγείται, μέσα από πλήθος
εκθεμάτων, προσωπικών αντικειμένων και εγγράφων, τις διαδρομές και τις προσωπικές ιστορίες
των κρυμμένων παιδιών των παρισινών εβραϊκών οικογενειών που διέφυγαν της εκτόπισης
και επέζησαν του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κατοχή, οι επιδρομές και οι πλούσιες σε πληροφορίες προσωπικές ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από τα αντικείμενα που παραχωρήθηκαν στους διοργανωτές ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Η
έκθεση είναι ανοιχτή για όλους και η είσοδος είναι δωρεάν.
(CRIF, 25.6.2012)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Άρη Βίκτωρα Λεβή, ετών 73.
– Ρέινας Μωυσή Φελούς, ετών 79.
– Ραχήλ Αβραάμ Νεγρίν, ετών 83.
– Μωρίς Ισαάκ Σαλτιέλ, ετών 95.
– Σαλβατώρ Ιεσουλά Μπακόλα, ετών 90.
– Ινο Κάρολου Μπεράχα, ετών 60.
– Διαμαντίνας Μωσέ Ιακώβ, ετών 84.
– Σαμουήλ Ντάριο Νεχαμά, ετών 82.
 ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Εσδρά Βενιαμίν Μωϋσή, ετών 87.
 Απεβίωσε στην Ερτσλία, στο Ισραήλ, ο
Γιόχαν Σαμ Πέσσαχ, ετών 74.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

 Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας
για την απώλεια του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και παππού Σαλβατώρ Μπακόλα.
Η σύζυγος Ντόρα Μπακόλα
Τα παιδιά Εσθήρ & Μίνως Μάτσας
Η εγγονή Ελπίδα Μάτσα
Οι λοιποί συγγενείς
 Από τα βάθη της ψυχής μας ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε τόσο στην ασθένεια όσο και στο βαρύτατο πένθος για τον άδικο και πρόωρο
χαμό του λατρεμένου μας συζύγου, πατερούλη και αδελφού ‘Ινο Μπεράχα.
Η σύζυγος Ρόζα Σαδικάριο-Μπεράχα
Η κόρη Κάρλα
Τα αδέλφια Μανώλης Μπεράχα,
Ηλίας & Λίνα Καμχή
 Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος για την απώλεια της αγαπημένης μας
μητέρας, αδελφής και γιαγιάς Ευτυχίας
Μπέγα και μας τίμησαν με την παρουσία
τους.
Τα παιδιά Αλμπέρτος – Άννα
και Στέλλα – Τζώνυ
Τα αδέλφια Ρασέλ, Λούτσα,
Νισημάκης, Λίντα, Χαβούλα
Τα εγγόνια Ευτυχία, Ερρίκος,
Αννίτα, Σαμπίνα

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ

 Από την Ιερουσαλήμ μας ανακοινώθηκε η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης,
Μπαρ Μιτσβά, του νεαρού Μπεν, γιου της
Τζουλιάννας Πέσσαχ και του Μότυ Ναχμίας, που έγινε στις 17 Μαΐου 2012.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 125 τ.μ., 2ου ορ.,
επιπλωμένο, 3 ανεξάρτητα υ/δ, σαλόνι –
τραπεζαρία, μπάνια, κουζίνα, αποθήκη, 2
air condintion, λίγα κοινόχρηστα, αέριο,
κεντρική είσοδος ασφαλείας. Οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 163, Αθήνα. Κατάλληλο για 3
φοιτητές / τριες ή οικογένεια. Τηλ. 210
6714324, κιν. 6972 926 859, κα Ρήνα Κοέν.
ΨΗΦΙΣΜΑTA

Για τον Μ. Σαλτιέλ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού
Μουσείου της Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα
σήμερα, Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012, μόλις
πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του
ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ

Μεγάλου Ευεργέτη του Ε.Μ.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε
τον Πρόεδρό του, κ. Σαμουήλ Μάτσα, να
περιγράφει την προσωπικότητά του και το
ήθος του εκλιπόντος, ο οποίος με τη σταθερή συμβολή και υποστήριξή του συνέβαλε αποφασιστικά στην στήριξη και την εξέλιξη του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος
αποφάσισε:
1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ
αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο
ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Φίλων του Ε.Μ.Ε., συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του
ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ

Μεγάλου Ευεργέτη του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος και πατέρα της κ. Αλλέγρας
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Σαλτιέλ, πρώην μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων και σταθερής αρωγού στο έργο του Ε.Μ.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σ.Φ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, κ. Γκυ Νατάν, να περιγράφει τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος του εκλιπόντος, ο οποίος με
τη διαχρονική και αμέριστη ηθική και υλική του υποστήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση του έργου του ΕΜΕ
αποφάσισε:
1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ
αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο
ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ
Ο Γεν. Γραμματέας ΜΙΚΗΣ ΜΟΔΙΑΝΟ

Αφιέρωμα στη Ρόζα Εσκενάζυ
στο Βερολίνο
Οι πρεσβείες της Ελλάδας και του Ισραήλ στο Βερολίνο, από κοινού με το
Εβραϊκό Μουσείο Βερολίνου διοργάνωσαν την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 μία
βραδιά ρεμπέτικου τραγουδιού.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη διάσημη ελληνοεβραία τραγουδίστρια
Ρόζα Εσκενάζυ. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης προβλήθηκε η ταινία «Γλυκό
μου καναρίνι» (2011) του Ισραηλινού
σκηνοθέτη Roy Sher, ο οποίος στο τέλος της προβολής κατέθεσε την προσωπική ματιά του από το ταξίδι του
στα ίχνη της ζωής και της καριέρας
της Ρόζας Εσκενάζυ. Το μουσικό σύνολο «Nostos» ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια της καλλιτέχνιδος.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση με ισραηλινό κρασί και ελληνικά
εδέσματα.

Τα Νέα μας

€ 0,01

 Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36,
105 57 Aθήνα, τηλ.: 210 3244315-8
 E κδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.,
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
 Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
 Τ εχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος,
Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.

Τα Νέα μας

Ιούλιος - Αύγουστος 2012

ενημέρωση

ΚΙΣ

όλους τους φίλους της Ελλάδας, τους φίλους των Ελληνο-Αμερικανικών και των Ελληνο-Ισραηλινών δεσμών, να βγουν μπροστά, να ακουστούν και να κάνουν την υποστήριξή τους αισθητή».
Επίσης, ο κ. Harris ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης
Σαμαράς αποδέχθηκε πρόσκληση της AJC να είναι ομιλητής στο
Global Forum του 2013. Το Global Forum της AJC είναι ένας σημαντικός και διεθνούς προβολής θεσμός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει σπουδαίες προσωπικότητες της πολιτικής. Στο εν λόγω
φόρουμ έχουν κατά καιρούς μιλήσει ο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, οι
πρόεδροι των ΗΠΑ Κλίντον και Μπους, η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, κ.ά.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της AJC στην Αθήνα
Στις 20.7.2012 ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής AJC κ. David Harris, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της AJC στις Βρυξέλλες κ.
Daniel Schwammenthal, πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη
στην Αθήνα σε συνέχεια επισκέψεων στο Μπακού και την Ιερουσαλήμ. Tον κ. Harris συνόδευσαν στις συναντήσεις του στην Αθήνα ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, τους υπουργούς
Εξωτερικών κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ.
Βενιζέλο, καθώς και με τον πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ.
Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε γεύμα εργασίας, στο
υπουργείο, στο οποίο παρακάθισαν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Οι σχέσεις Ελλάδος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ο αντισημιτισμός και οι αντιδράσεις της πολιτείας, οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ελ-

4η Συνάντηση Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων
Από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, η 4η Συνάντηση Προέδρων των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών
Κοινοτήτων, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εβραϊκών Κοινοτήτων (ECJC) και το Ευρωπαϊκό Τμήμα
της Joint Distribution Committee (JDC). Σκοπός της Συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 120 πρόεδροι εβραϊκών
κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη, καθώς και πρόεδροι ευρωπαϊκών εβραϊκών Οργανισμών, ήταν μεταξύ άλλων να υπογραφεί
η «Συνθήκη της Βαρκελώνης».
Οι εκπρόσωποι που υπέγραψαν τη «Συνθήκη της Βαρκελώνης» δεσμεύονται να προωθήσουν τις «βασικές αξίες της αλληλεγγύης μεταξύ των Εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του αμοιβαίου σεβασμού
και αποδοχής». Στη «Συνθήκη της Βαρκελώνης» αναφέρεται επίσης
πως είναι υψίστης σημασίας, κατά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η Ευρώπη, να δημιουργηθεί δίκτυο συνεργασίας
και επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Η «Συνθήκη της Βαρκελώνης» υπογράφηκε από τοπικούς παράγοντες και τους πρόεδρους των Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων, από εκπροσώπους του ECJC , του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού
Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εβραϊκών Κοινοτικών
Κέντρων, και άλλους εβραϊκούς φορείς.
Από τα θέματα που συζητήθηκαν προτεραιότητα δόθηκε στην
οικονομική κρίση και στην αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει
μεταξύ των Κοινοτήτων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλή-

Από τη συνάντηση του κ. Harris με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Δημ.
Αβραμόπουλο.

ληνικών και εβραϊκών ομογενειακών οργανώσεων στις ΗΠΑ και
ανά τον κόσμο, ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν
κατά τις συναντήσεις.
Ο κ. Harris εξέφρασε την υποστήριξη της AJC στις προσπάθειες της Ελλάδος για την έξοδο από την οικονομική κρίση και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η διεθνής πολιτική της AJC βασίζεται σε
μια θεμελιώδη αρχή: ‘για να έχεις ένα φίλο πρέπει να είσαι φίλος’.
Η Ελλάδα, ο φάρος της Δημοκρατίας, είναι ένας σημαντικός φίλος των ΗΠΑ , του εβραϊκού λαού και του Ισραήλ. Ωστόσο, η Ελλάδα σήμερα είναι ένας φίλος που έχει ανάγκες. Γι΄ αυτό το λόγο
η AJC προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα, γι΄ αυτό και επιχορήγησε τη συμμετοχή Ελλήνων
ειδικών επιστημόνων στον τομέα της ενέργειας σε σεμινάρια του
προγράμματος AJC Project Interchange, ώστε να καλλιεργηθεί η
συνεργασία με Ισραηλινούς ομολόγους, γι΄ αυτό και επανήλθαμε
αμέσως μετά τις εκλογές εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας». Και
ο κ. Harris συνέχισε: «Αυτή δεν ήταν η πρώτη μας επίσκεψη στην
Ελλάδα και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Και η δουλειά μας
δεν τελειώνει με την επιστροφή μας στις ΗΠΑ . Απευθύνεται προς

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων στη Συνάντηση της
Βαρκελώνης.
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ματα που προκύπτουν. Προτάθηκε δε να δημιουργηθεί ένα «Ταμείο Αλληλεγγύης» για τις περιόδους κρίσης. Επίσης τονίστηκε
η ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε νέα άτομα να αναλάβουν
ηγετικούς ρόλους για επιτυχέστερο σχεδιασμό του μέλλοντος.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στη Συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση, από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν
Αλμπάλα και τον αντιπρόεδρο κ. Βίκτωρ Ασσέρ. Ο κ. Αλμπάλας
ήταν επίσης μεταξύ των ομιλητών και στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην
Ελλάδα και στο πώς αυτή επηρεάζει τους Έλληνες Εβραίους.
Στα πλαίσια της Συνάντησης παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο
του ECJC που επιλέχτηκε ύστερα από προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν 50 άτομα. Ιδιαίτερα τιμητικό
είναι για τον Ελληνικό Εβραϊσμό το γεγονός ότι επιλέχτηκε από
το ECJC το λογότυπο που φιλοτέχνησε ο Έλληνας συμμετέχων κ.
Ερρίκος Κούνιο, ο οποίος κατά τη Συνάντηση έκανε και την παρουσίαση του σχεδίου.

ΚΙΣ

Τα Νέα μας

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην προσφώνησή της η γ.γ. του ΚΙΣΕ αναφερόμενη στη σημασία της προβολής του έργου του Βάλλενμπεργκ: «Τέτοιοι άνθρωποι, παρόμοιες προσφορές προς τους
συνανθρώπους, αξίζει να παρουσιάζονται συνεχώς και να φωτίζουν την ανθρωπότητα σε ώρες δύσκολες, αλλά και σε ώρες ειρήνης. Αυτό κάνουμε μέσα απ΄ την ψυχή μας σήμερα. Παράλληλα, και γι’ αυτό συγχαίρω όσους είχαν την πρωτοβουλία για το
σημερινό σεμινάριο, μας δίνεται η ευκαιρία μαζί με την τιμή προς
τον Βάλλεμπεργκ, να επαναφέρουμε τα θέματα της μισαλλοδοξίας, του μη σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, του ρατσισμού και
του αντισημιτισμού τα οποία και σήμερα απασχολούν και προβληματίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα».
Ακολούθησε προβολή ντοκυμαντέρ για τον Βάλλενμπεργκ και
κατόπιν εισηγήσεις από: την διευθύντρια του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή, με θέμα «Ηθική και Διπλωματία», τον υπεύθυνο βιβλιοθηκών
του Γιαντ Βασέμ Ρόμπερτ Ρόζετ, για τη γενοκτονία των Εβραίων
της Ουγγαρίας και τον Βάλλενμπεργκ, τον ιστορικό του Κέντρου
Μνήμης Ολοκαυτώματος της Βουδαπέστης Λάζλο Σοζ, με θέμα
«Τρόποι Αντίστασης και Διάσωσης στην Ουγγαρία του 1944», τον
πρέσβη της Σουηδίας Χακάν Μάλμκβιστ, με θέμα «Στην υπηρεσία της ανθρωπότητας: Η κληρονομιά του Ραούλ Βάλλενμπεργκ»,
τον ερευνητή Δρα Πωλ Ισαάκ Χάγουελ με θέμα «Η κληρονομιά
του Βάλλενμπεργκ στις νεότερες γενιές -στο ελληνικό πλαίσιο»
και τον βοηθό Συνήγορο του Πολίτη Βασίλη Καρύδη με θέμα τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Στα συμπεράσματα της Ημερίδας αναφέρθηκε η διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κα Ζανέτ Μπαττίνου, η οποία εστίασε στο μήνυμα του παραδείγματος
του Βάλλενμπεργκ, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ιστορία του Ολοκαυτώματος.

Ημερίδα για τα
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ Ρ. ΒΑΛΛΕΝΜΠΕΡΓΚ
Στις 2.7.12 έγινε στην Αθήνα, στην πρεσβεία της Ουγγαρίας, Ημερίδα αφιερωμένη στην προσωπικότητα και το ανθρωπιστικό έργο
του Ραούλ Βάλλενμπεργκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Πρόκειται για τον Σουηδό διπλωμάτη ο
οποίος στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έσωσε χιλιάδες
Εβραίους της Ουγγαρίας. Η πρωτοβουλία της Ημερίδας οφείλεται στην πρέσβειρα της Ουγγαρίας Εστερ Σαντόρφι, σε συνεργασία με τις πρεσβείες του Ισραήλ και της Σουηδίας.
Όπως είναι γνωστό, ο Ραούλ Βάλλενμπεργκ υπηρέτησε ως Γραμματέας στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βουδαπέστη το 1944
και με υπεράνθρωπες -όπως και εξαιρετικά συντονισμένες- προσπάθειες οργάνωσε μία επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης Εβραίων της Ουγγαρίας: εξέδιδε ψεύτικα διαβατήρια ενώ παράλληλα
μίσθωνε κτίρια για λογαριασμό της πρεσβείας τα οποία –νοούμενα ως «σουηδικό έδαφος»- χρησιμοποιούσε ως ασφαλή καταφύγια για Εβραίους. Ο Βάλλενμπεργκ συνελήφθη τον Ιανουάριο
του 1945 από τον Κόκκινο Στρατό και κρατήθηκε από τις Σοβιετικές Αρχές ως ύποπτος κατασκοπείας. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του
αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για την τύχη και το θάνατό του. Το
θέμα αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες μεταπολεμικά αντικείμενο
έρευνας, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, το παράδειγμά του μπορεί να δώσει το έναυσμα για τη μελέτη πολλών και διαφορετικών πτυχών της ευρωπαϊκής ιστορίας της Γερμανικής Κατοχής και του Ολοκαυτώματος. Αυτό κατέδειξαν με τις εισηγήσεις
τους οι ιστορικοί και οι ερευνητές από το Ισραήλ, την Ουγγαρία
και την Ελλάδα που συμμετείχαν στην Ημερίδα.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με χαιρετισμούς εκ μέρους των διοργανωτών, της πρέσβειρας της Ουγγαρίας Εστερ Σαντόρφι, του πρέσβη της Σουηδίας Χακάν Μάλμκβιστ και της επιτετραμμένης του
Ισραήλ Τάμι Μπεν Χαΐμ. Στη συνέχεια, εκ μέρους του Εβραϊσμού
της Ελλάδος, χαιρέτισαν με σύντομες ομιλίες τους η γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κα Ντόνα Λίλιαν Καπόν και ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Βεν. Αλμπάλας.

Ανακοίνωση του ΚΙΣΕ για την τρομοκρατική
επίθεση στη Βουλγαρία
Ύστερα από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε
στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, στις 18.7.2012, κατά τουριστικού λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Ισραηλινοί τουρίστες, το
ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τον
αποτροπιασμό του για τη νέα τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Ισραηλινών πολιτών, που έγινε χθες στη Βουλγαρία και κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 7 νέοι άνθρωποι και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.
Η πράξη αυτή, μετά από μια άλλη απόπειρα που έγινε στην
Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα, αποτελεί μία ακόμη
τραγική υπενθύμιση προς την ανθρωπότητα ότι το μίσος
και ο φανατισμός εκτρέφουν την τυφλή τρομοκρατία η
οποία για άλλη μια φορά έπληξε αθώους πολίτες του Ισραήλ που αμέριμνοι επισκέπτονταν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΚΙΣΕ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήρια του Ελληνικού
Εβραϊσμού στις οικογένειες των θυμάτων και στο λαό του
Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
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του για να «προσκυνήσει» την παιδική γειτονιά, τη συναγωγή,
να συναντήσει φίλους και συμμαθητές. «Ήμουν μικρός όταν οι
Γερμανοί ήρθαν να σκορπίσουν τον θάνατο», όπως λέει, «αλλά
κρατώ για πάντα την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου στους
τρεις ήρωές μας».
Αυτούς τους ήρωες τίμησε, διά των εγγονών Γεωργίας και Μαρίας Μελιοπούλου, στις 25 Ιουνίου 2012, στο δημαρχείο της Βέροιας ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Αριε Μέκελ, παρουσία
του προέδρου του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και προέδρων Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας. Τους απέδωσε την υψίστη διάκριση του «Δικαίου των Εθνών» του Γιαντ Βασέμ. Είναι το ίδρυμα και
το μουσείο που δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ για τη διαιώνιση της μνήμης των έξι εκατομμυρίων μαρτύρων και ηρώων του
Ολοκαυτώματος. Μεταξύ αυτών έχουν τιμηθεί και 300 Έλληνες
επώνυμοι και αφανείς ήρωες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωστέροι, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός, ο διοικητής της Ελληνικής Αστυνομίας κατά
τη διάρκεια της κατοχής Άγγελος Έβερτ κ.ά.
(Καθημερινή, της Γιώτας Μυρτσιώτη, 27.6.2012)

ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ « ΔΙΚΑΙΟΥ»

Έσταζε ανθρωπιά, ευγνωμοσύνη, υπερηφάνεια και συγκίνηση
ήταν η ειδική βράβευση που επιφύλαξε το Κράτος του Ισραήλ
στους Έλληνες Χριστιανούς οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους
διέσωσαν Εβραίους συμπατριώτες τους από το Ολοκαύτωμα.
Για άλλη μια φορά ζωντάνεψαν μικρές αλλά σημαντικές ιστορίες της μακρο-ιστορίας που έφεραν στο φως η ζωή, η μνήμη και
οι μαρτυρίες από τους επιζήσαντες. Ανάμεσά τους ο Σιμόν Ντανιέλι, που στα 82 του ταξίδεψε από το Ισραήλ στη γενέτειρά του,
τη Βέροια, για να εκφράσει και επισήμως την ευγνωμοσύνη του
στους απογόνους των ηρώων που τον γλίτωσαν από τις διώξεις
των Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ήταν 13 ετών το 1942, όταν κατά τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα και την επιβολή των αντι-εβραϊκών νόμων ο πατέρας του
Ιωσήφ Ντανιέλι, έμπορος σιτηρών από τη Βέροια, η μητέρα του
Μπουένα και τα εννέα του αδέλφια αναζήτησαν καταφύγιο στο
κοντινό χωριό Συκιά για να αποφύγουν τη θηριωδία που βίωσε η

Το ΚΙΣΕ για την ανάληψη βουλευτικής έδρας
από στέλεχος της Χ.Α.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απηύθυνε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη
και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων (εκτός της Χ.Α.), σχετικά με τον νέο βουλευτή Σερρών
της Χ.Α. Αρτέμιο Ματθαιόπουλο –που ορκίστηκε στις 24.7.12,
στη θέση του παραιτηθέντος Νικήτα Σιώη- και αναφορικά
με την παλαιότερη συμμετοχή του στο μουσικό συγκρότημα
«Pogrom», γνωστό για τα ακραία, φασιστικά, αντισημιτικά και
ρατσιστικά τραγούδια του. Στην επιστολή του ΚΙΣΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδoς, εκπροσωπώντας το σύνολο του Ελληνικού Εβραϊσμού, εκφράζει τον
αποτροπιασμό του για την ορκωμοσία του μέλους του κόμματος «Χρυσή Αυγή» Αρτέμιου Ματθαιόπουλου ως Βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο συνθέτης αθλιοτήτων που εξυμνεί το Άουσβιτς, προσβάλλει τη μνήμη έξι εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού -μεταξύ αυτών 65.000 Ελλήνων Εβραίων- και χιλιάδων
Ελλήνων Χριστιανών συμπολιτών μας και χλευάζει με τον
πιο χυδαίο τρόπο τους Εβραίους και τους ιερούς τους τόπους, είναι πλέον Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Aπό την απονομή του Τίτλου. Από αριστερά η δήμαρχος Βέροιας, ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ , η εγγονή του τιμωμένου, ο πρέσβης του Ισραήλ
και ο κ. Ντανιέλι.

ανθρωπότητα. Φύλακες για τον Σιμόν Ντανιέλι και την οικογένειά
του στάθηκαν ο Γιώργος και η Παναγιώτα Λαναρά, που τους
παρείχαν στέγη στο σπίτι τους, τροφή, κρυψώνα στα δάση επί
εβδομάδες, καθώς και ο πατήρ Νέστορας Καραμητσόπουλος.
Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στη Συκιά -καταφύγιο για άλλους 50 περίπου Έλληνες Εβραίους της Βέροιαςήταν αναπόφευκτες. Σε μία από τις επιδρομές οι ναζί απαίτησαν
από τον ιερέα Νέστορα Καραμητσόπουλο να τους αποκαλύψει
τους Εβραίους που κρύβονταν στο χωριό. Ο ιερέας αρνήθηκε
πεισματικά. Ακολούθησαν έφοδοι στα σπίτια. Σε οκτώ από αυτά βρήκαν Εβραίους. Η οργή τους μεγάλωσε. Έκαψαν ολοσχερώς τα σπίτια και υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια τον ιερέα
ξεριζώνοντας τη γενειάδα του.
Η οικογένεια Ντανιέλι επέζησε. Επέστρεψε στη Βέροια σε μια κατεστραμμένη εβραϊκή συνοικία -γνωστή σήμερα ως Μπαρμπούτα- από όπου 450 συμπολίτες τους είχαν αφανιστεί στα κρεματόρια. Πήραν τελικά τον δρόμο για το Ισραήλ. Η ζωή εκεί, όπως
ομολογεί, δεν ήταν εύκολη. Πάλεψε, ασχολήθηκε με το εμπόριο, αλλά δεν ξέχασε. Επέστρεψε πολλές φορές στη γενέτειρά

Κύριε Πρόεδρε,
Θέτουμε το θέμα αυτό στην κρίση σας προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να τεθούν στο
περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, οι
υμνητές του Ναζισμού και των Ναζιστικών στρατοπέδων
θανάτου, που προσβάλλουν ταυτόχρονα το Σύνταγμα της
Ελλάδος, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τους Έλληνες πολίτες
και το Δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας».
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Δήλωση του Προέδρου του ΚΙΣΕ για την επανέκδοση του βιβλίου του Χίτλερ
Το θέμα της επανέκδοσης του βιβλίου του Χίτλερ «Ο Αγών μου», του
οποίου τα εκδοτικά δικαιώματα έχει προς το παρόν το Κρατίδιο της
Βαυαρίας και απελευθερώνονται το 2015, έχει από καιρό απασχολήσει την κοινή γνώμη, επισήμους φορείς, ιστορικούς και εβραϊκές οργανώσεις. Το θέμα ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα ύστερα από την
απόφαση του Κρατιδίου της Βαυαρίας να προβεί στην επανέκδοση
του έργου με νέα μορφή σχολιασμένη από ιστορικούς.
Σε άρθρο του στην «Καθημερινή» (15.7.2012), ο δημοσιογράφος Ηλίας Μαγκλίνης δημοσίευσε γνώμες καθηγητών -του κ. Χάγκεν Φλάισερ, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Βόλφγκανγκ Μπεντς,
του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, καθώς και τις θέσεις του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Παρακάτω δημοσιεύουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
…Κατά τον Χ. Φλάισερ, «κυρίως για λόγους εμπορικού κέρδους,
ενίοτε και κάποιας θολής ιδεολογικής συνάφειας, ανταποκρίνονται οι εκδοτικοί οίκοι. Μόνο στην Τουρκία -με αφορμή το επετειακό έτος 2005- κυκλοφόρησαν 13 (!) διαφορετικές εκδόσεις.
Στην Αλβανία, εφέτος, ο “Αγών” αποτέλεσε “εκδοτικό γεγονός”,
αν και επιβλήθηκε πρόστιμο (750 ευρώ!) για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων - και όχι επειδή υποκινεί φυλετικό μίσος.
Οι όπου γης θιασώτες έλκονται από ποικίλα στερεότυπα και μίση: κατά “αλλοφύλων” γενικώς, κατά κομμουνιστών-Ρώσων, κατά Γερμανών (ενίοτε), και κυρίως κατά των Εβραίων, “που κατευθύνουν την πολιτική των ΗΠΑ και της Ε.Ε.”, και οι οποίοι (σύμφωνα
με την εισαγωγή της τελευταίας πολωνικής έκδοσης) “βγήκαν
κερδισμένοι από τον Πόλεμο”!
Είναι καιρός, λοιπόν, για μια διεπιστημονικά σχολιασμένη έκδοση, μέσα από την οποία θα αναλύονται οι ψευδολογίες και
διαστρεβλώσεις του συγγραφέα και των πηγών του που προέρχονται εκ της διαταξικής λούμπεν-κουλτούρας αντισημιτών,
Παγγερμανών, “δαρβινιστών”, κ.λπ., του όψιμου 19ου αιώνα. Μια
τέτοια πρωτοβουλία, που θα αποκαλύπτει την άλογη εμμονή και
ημιμάθεια του αυτοδίδακτου Χίτλερ, θα “αδειάσει” και το όποιο
περιεχόμενο του μίζερου -αλλά επικίνδυνου ιδίως σε περιθωριακά τμήματα της νεολαίας- “μύθου” του».

τσιστικές θεωρίες, θα έπρεπε να έχει τύχει της παγκόσμιας περιφρόνησης.
Η πρωτοβουλία του Κρατιδίου της Βαυαρίας να το εκδώσει με
υπεύθυνα σχόλια ιστορικών θα πρέπει να συνοδευτεί με ενέργειες που θα προφύλασσαν την ιστορική μνήμη. Συγκεκριμένα:
- Να υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου επιγραφή προειδοποίησης ότι το περιεχόμενο του βιβλίου οδηγεί στο μίσος, στις φυλετικές διακρίσεις και σε εγκλήματα όπως αυτά που συνέβησαν
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- Η πώληση να συνοδεύεται απαραίτητα με τη δωρεάν παροχή
μελετήματος με φωτογραφίες και ιστορικά στοιχεία για τις οικονομικές, κοινωνικές καταστροφές και κυρίως για τις ζημιές στις
ανθρώπινες ζωές που προξένησαν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα οι
Ναζί με ιδιαίτερη μνεία στο Ολοκαύτωμα. Το σχετικό πληροφοριακό έντυπο υλικό θα μπορούσε να συνταχθεί υπό την αιγίδα
των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργάνων της Ενωμένης Ευρώπης
και του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου.
ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΕΝ ΨΥΧΡΩ δολοφονία των Ισραηλινών τουριστών στο
Μπουργκάς της Βουλγαρίας αποδεικνύει για μία ακόμη
φορά ότι η διεθνής τρομοκρατία, με όποιο προσωπείο
κι αν παρουσιάζεται, έχει πάντα μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της τους Εβραίους.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ο κόσμος τράφηκε με
την αμεριμνησία της επόμενης ημέρας ενός καταστροφικού παγκοσμίου πολέμου. Μείναμε τότε μόνον εμείς οι
Εβραίοι για να προειδοποιούμε ότι οι εγκληματίες κατά
της ανθρωπότητας δεν τελείωσαν με τον Χίτλερ. Αναφέραμε, έχοντας ως τραγική απόδειξη το φοβερό έγκλημα
του Ολοκαυτώματος ότι εμείς που είμαστε ανά τους αιώνες θύματα ανυπολόγιστων διωγμών για μόνο τον λόγο
της θρησκείας μας, βλέπουμε μακρύτερα τους ελλοχεύοντες κινδύνους. Δεν ήθελαν να μας ακούσουν. Τώρα, που
οι αδυναμίες των κρατών επιτρέπουν σε νεοναζιστικές
οργανώσεις και κόμματα να αυξάνουν τη δύναμή τους,
τώρα που η τρομοκρατία χτυπά προς πολλές κατευθύνσεις, τώρα γίνονται φανεροί οι νέοι κίνδυνοι για τα κράτη και τις κοινωνίες.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΤΗ προειδοποιούμε ότι ο αντιεβραϊσμός
δεν στρέφεται μόνον κατά του εβραϊκού πληθυσμού, αλλά αποτελεί πρόσχημα για να αναπτύσσεται ο ρατσισμός
και το μίσος που οδηγούν στη διεθνή τρομοκρατία, ότι
όλοι -χώρες απροστάτευτες και άτομα ανίσχυρα- μπορούμε να γίνουμε θύματα της φασιστικής ιδεολογίας και
πρακτικής. Οι κίνδυνοι γίνονται ολοένα και περισσότερο
ορατοί δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της κάθε λογής έκφρασης του ναζισμού είναι η απόκρυψη της
αλήθειας και της πραγματικότητας…

Να προφυλαχθεί η ιστορική μνήμη

Εννοείται ότι η απόφαση για μια έστω και εγκεκριμένη έκδοση
ενός τέτοιου βιβλίου δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσω μάλλον
όταν καλούνται να την πάρουν γερμανικές αρχές. Η κυβέρνηση
του Ομόσπονδου Κράτους της Βαυαρίας πάντως ήρθε σε συνεννόηση με εβραϊκές οργανώσεις και επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, προτού οδηγηθεί στην απόφαση για την έκδοση του πολύκροτου βιβλίου. Σε αυτό το πνεύμα, ζητήσαμε και εμείς την
άποψη του προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ:
«Ο Αγών μου», γραμμένος από τον ίδιο τον Χίτλερ, δεν είναι ένα
κοινό βιβλίο αλλά περιέχει το ιδεολογικό πρόγραμμα με βάση το
οποίο αιματοκυλίστηκε η Ευρώπη στον 20ό αιώνα. Δυστυχώς,
μάλιστα, μερικά σημεία του βιβλίου βρίσκονται και στη σύγχρονη νεοναζιστική ιδεολογία.
Ένα βιβλίο όπως αυτό, που περιέχει τις πιο μισαλλόδοξες ρα-
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Συνάντηση του Σιμόν Πέρες με τον Ελληνικό Εβραϊσμό
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Ραββίνος Αθηνών, πρόεδροι
των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, εκπρόσωποι του ΚΙΣΕ,
του ΟΠΑΙΕ, του ΕΜΕ, καθώς και των εβραϊκών οργανώσεων και
συλλόγων.
Κατά την πρώτη ημέρα των επαφών του στην Αθήνα, στις
6.8.2012, ο κ. Σιμόν Πέρες είχε συναντήσεις με τον ομόλογό
του κ. Κάρολο Παπούλια, τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, αρχηγούς πολιτικών κομμάτων και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Το
βράδυ ο Ισραηλινός Πρόεδρος παρέστη στο επίσημο δείπνο
που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο οποίο παρακάθησαν επίσης οι πρόεδροι του
ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ, της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας και του Ε.Μ.Ε.
κ. Μ. Μάτσας.
Στη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του και πριν από τη συνάντησή του με την εβραϊκή κοινότητα, ο κ. Πέρες, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είχε συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη ο οποίος
του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων και
στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Συνέχεια από τη σελ. 1

σπουδαιότητα της ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών, τη
συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και της υψηλής τεχνολογίας, αλλά και της γεωργίας.
Απαντώντας στον εκπρόσωπο της Νεολαίας, ο Ισραηλινός
Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι νέοι θα βρουν
το δρόμο που οδηγεί στην πρόοδο. Ο κ. Πέρες έδειξε εμπιστοσύνη στο ‘άλλο’ πρίσμα υπό το οποίο η νέα γενιά βλέπει
τα πράγματα, προτρέποντας την παλαιά να κατανοήσει τις
αλλαγές. Καταληκτικά είπε πως οι νέοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά με
το πνεύμα της αναζήτησης που τους χαρακτηρίζει, μέσα από
τη γνώση και την παιδεία, θα εξασφαλίσουν την ανοικοδόμηση ενός στέρεου μέλλοντος. «Ο πλούτος της κάθε χώρας είναι
οι επιστήμονές της: οπλιστείτε με γνώση και επενδύστε στην
έρευνα», είπε ο κ. Πέρες.
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας ευχαρίστησε τον κ. Πέρες και του εξέφρασε
τον θαυμασμό και την εκτίμηση της εβραϊκής κοινότητας στο
μεγάλο έργο του. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων.

Σε αναγνώριση του έργου των εθελοντών και υποστηρικτών
του, το Κέρεν Αγιεσόντ έχει θεσπίσει το Βραβείο Yakir, που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση της οργάνωσης. Οι τιμηθέντες με το Βραβείο Yakir εκπροσωπούν την ανά τον κόσμο
εμπνευσμένη ηγεσία του Κέρεν Αγιεσόντ από τη δημιουργία
του. Όπως λέει και η εβραϊκή λέξη «yakir», οι βραβευθέντες
είναι άτομα αξιόλογα και αγαπητά που αξίζουν τη σημαντική
αυτή τιμητική διάκριση.
Από την Ελλάδα μέχρι σήμερα, το Βραβείο Yakir έχει απονεμηθεί στους κ. Σάμπυ Μιωνή, κ. Βίκτωρα Ασσέρ και εφέτος στο
ζεύγος Βίκτωρα και Βέτας Μιωνή. Κατά την απονομή, η οποία
έγινε από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Ισραήλ, κ. Σιμόν Πέρες στη
διάρκεια επίσημου δείπνου, η κα Βέτα Μιωνή απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους των επτά τιμηθέντων. «Επιτρέψετε μου να
αφιερώσω το Βραβείο Yakir στους αγαπημένους μας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, αλλά και σε όλους τους νέους στρατιώτες που θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε
σαν υπερήφανοι Εβραίοι», τόνισε χαρακτηριστικά η κα Μιωνή,
η οποία αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει «η αφοσίωση και ο σεβασμός στις αξίες μας και στην ανθρωπότητα που
θα μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΡΕΝ ΑΓΙΕΣΟΝΤ
Από 18 έως 22 Ιουνίου 2012, το Κέρεν Αγιεσόντ σε συνεργασία
με το Γραφείο του Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ κ. Σιμόν
Πέρες, οργάνωσαν στην Ιερουσαλήμ το ετήσιο Συνέδριο June
/ Tomorrow.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν φίλοι του Κέρεν Αγιεσόντ από όλο
τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
υψηλού επιπέδου ομιλητές και εισηγήσεις με θέμα την πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, την παγκόσμια οικονομική κρίση, τα
προβλήματα της Διασποράς κ.ά.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου συνομίλησαν με νέους
στρατιωτικούς και γυναίκες πιλότους, τα χωριά Ayalim, στην
έρημο του Νέγκεβ, όπου διαμένουν νέοι που προσφέρουν εθελοντική εργασία στις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας και
βοηθούν στην ανάπτυξη της ερήμου με αντάλλαγμα τις δωρεάν σπουδές τους στα πλησιέστερα Πανεπιστήμια, και άλλα
ενδιαφέροντα σημεία.
Το Συνέδριο εγκαινίασε ο Πρόεδρος του Κράτους κ. Σιμόν Πέρες, σε τελετή που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Μουσείου
της Ιερουσαλήμ.
Το Κέρεν Αγιεσόντ, στα 92 χρόνια από την ίδρυσή του, έχει συμπεριλάβει στους κόλπους του διακεκριμένους εθελοντές με
όραμα, αποφασιστικότητα και αφοσίωση. Χάρις στην αμέριστη προσπάθειά τους και τη συνεχή παρουσία τους, το Κέρεν
Αγιεσόντ έπαιξε στα χρόνια αυτά σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γης του Ισραήλ και είναι σε θέση μέχρι σήμερα να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εβραϊκού λαού
σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ με τους βραβευθέντες Yakir.
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