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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ»
Αντιδρώντας σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακελειό» με τίτλο «Εβραίος
κτηνίατρος θα μας μπήξει τη βελόνα – Εφιαλτικές προσαγωγές σε 'θαλάμουςστρατόπεδα' σαν τα κοπάδια», και τη φωτογραφία του Αλμπερτ Μπουρλά
δίπλα σε εκείνη του Μένγκελε, το ΚΙΣΕ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
Ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας ΜΑΚΕΛΕΙΟ, της 10.11.20, μας γεμίζει οργή
και αποτροπιασμό για το περιεχόμενό του που διαιωνίζει το μίσος και τις
δεισιδαιμονίες κατά των Εβραίων και για ακόμη μια φορά γίνεται φορέας της πιο
χυδαίας αντιεβραϊκής προπαγάνδας.
Η ταύτιση του επικεφαλής της εταιρείας Pfizer με τον Μένγκελε, τον επονομαζόμενο
χασάπη του Άουσβιτς, είναι μια χυδαία και ανήθικη επίθεση εναντίον του
Αλμπέρ Μπουρλά επειδή ακριβώς είναι Εβραίος. Ο δε πηχυαίος τίτλος «Εβραίος
κτηνίατρος θα μας μπήξει τη βελόνα! Εφιαλτικές προσαγωγές σε 'θαλάμους
στρατόπεδα' σαν τα κοπάδια», δεν είναι παρά μια σαφής πρόκληση σε βία
εναντίον των Εβραίων.
Το εμβόλιο μιας εταιρείας γίνεται ξαφνικά «δηλητήριο» λόγω του εβραϊκού
θρησκεύματος του διευθυντή της, και η παραγωγή του παραλληλίζεται με τα
ναζιστικά πειράματα στο Άουσβιτς, προσπαθώντας να αποτρέψει τη χρήση του
όταν αποδειχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού που πλήττει την
ανθρωπότητα. Ντροπή!
Καλούμε τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να παρέμβουν άμεσα και
αποφασιστικά διότι το μένος και το μίσος κατά των Εβραίων, που εξέπεμψε σήμερα
η φυλλάδα «Μακελειό», ξεπέρασε πλέον κάθε όριο ανοχής που θα μπορούσε να
διαθέτει η Δημοκρατία στο όνομα της ελεύθερης έκφρασης και της διακίνησης
ιδεών.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ»
Ας αναρωτηθεί καθένας από μας που ανήκουμε στην πλειοψηφία, πώς θα ένιωθε
αν ζούσε σε μια χώρα όπου οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι ήταν το 0,05% του συνολικού
πληθυσμού και διάβαζε στα περίπτερα πρωτοσέλιδα όπως αυτά:
«Χριστιανός Ορθόδοξος κτηνίατρος θα μας μπήξει τη βελόνα! Εφιαλτικές
προσαγωγές σε «θαλάμους – στρατόπεδα» σαν τα κοπάδια»

«Σκληρός Χριστιανός Ορθόδοξος επικεφαλής εταιρείας «κορακιών» που έχουν
αναλάβει την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων των φτωχών. Πρόεδρος της
Ορθόδοξης Κοινότητας μας κάνει τον φίλο και μας τα βουτάει από την πίσω πόρτα»
Σήμερα, οι Έλληνες συμπολίτες μας εβραϊκού θρησκεύματος διάβασαν το
πρωτοσέλιδο για τον «Εβραίο κτηνίατρο» που «θα μας μπήξει τη βελόνα»
συνοδευόμενο από φωτογραφία του Μέγκελε. Πριν 3 χρόνια είχαν διαβάσει το
πρωτοσέλιδο για τον «Σκληρό Εβραίο επικεφαλής εταιρείας κορακιών» (για το
οποίο καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2020 η εφημερίδα «Μακελειό» για
«εξύβριση και ηθελημένη συμβολή στην αναπαραγωγή ρητορικής μίσους κατά των
Εβραίων» από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών).
Αυτοί -αλλά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι τίτλοι της ίδιας εφημερίδας- καλλιεργούν
συνειδητά τον πιο χυδαίο αντισημιτισμό που φέρνει στο νου τον Μεσαίωνα όταν οι
Εβραίοι θεωρούνταν υπεύθυνοι για κάθε καταστροφή, ασθένεια ή ήττα. Τότε
ξεκίνησε ο δρόμος που κατέληξε στο Άουσβιτς.
Σε μια στιγμή που η υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων και η παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη εξαρτάται από την ύπαρξη εμβολίου κατά του COVID-19, είναι τιμή και
πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα μας ότι ένας Έλληνας -σε όποιον Θεό και να
πιστεύει ή να μην πιστεύει- βρίσκεται σε μια τόσο υπεύθυνη θέση και έχει σημαντική
συνεισφορά στην επίλυση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.
Δεν είναι τυχαίο, ότι οι εγχώριοι αρνητές της κοινής λογικής και της επιστήμης έχουν
επίσης στοχοποιήσει και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη και τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, όπως προκύπτει από αλλεπάλληλα
συκοφαντικά και εξωφρενικώς ψευδή δημοσιεύματα.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 10.11.2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ
IHRA
Η δεύτερη ολομέλεια του IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance –
Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος), για το 2020, στο πλαίσιο
της Γερμανικής προεδρίας, έλαβε χώρα διαδικτυακά, λόγω των περιστάσεων, κατά
τη διάρκεια τριών εβδομάδων από 16.11. έως 3.12.2020.
Οι 250 σύνεδροι από τα 34 κράτη μέλη του IHRA, τις χώρες παρατηρητές, καθώς
και εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΑΣΕ, Συμβούλιο
της Ευρώπης, ΕΕ, κ.ά.) συζήτησαν διεξοδικά τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς
της εκπαίδευσης, μνήμης και έρευνας πάνω στο Ολοκαύτωμα. Στην ολομέλεια το
ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας στον
IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ.
Όλες οι συζητήσεις έγιναν υπό την σκιά του κορονοϊού και της παγκόσμιας ανόδου
του αντισημιτισμού και των θεωριών συνωμοσίας που έχει επιφέρει η πανδημία,
και επικεντρώθηκαν στις δυσκολίες στην έρευνα και τη λειτουργία των ερευνητικών
κέντρων, καθώς και των μουσείων και άλλων χώρων μνήμης.
Συζητήθηκαν επίσης οι νέες κατευθύνσεις πάνω στην έρευνα για το Ολοκαύτωμα,
η αντιμετώπιση από χώρες νέο-Ναζιστικών οργανώσεων και των προσπαθειών
αποκατάστασης πρώην συνεργατών των Ναζί. Τέλος, έμφαση δόθηκε στη χρήση
των τριών λειτουργικών ορισμών του IHRA (για τον Αντισημιτισμό, την Άρνηση και
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Διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος και τον Αντιτσιγκανισμό), τις βέλτιστες
πρακτικές και πως μπορούν να διευκολύνουν την καταπολέμηση των διακρίσεων
σε κάθε χώρα.
Ακόμη παρουσιάστηκε η πρόοδος της πρωτοβουλίας της Γερμανικής προεδρίας
για την Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας κατά την Άρνηση και Διαστρέβλωση του
Ολοκαυτώματος, η οποία θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματά της τον
ερχόμενο Ιανουάριο.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ινία του οργανισμού τον Μάρτιο του 2021 και οι δυο
ολομέλειες είναι προγραμματισμένες τον Ιούνιο στην Αθήνα και τον Νοέμβριο στη
Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες προεδρίες που αποφασίστηκαν είναι η Σουηδία για το
2022 και η Κροατία για το 2023.
ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΕΒΡΑΙΑΣ
ΕΠΙΖΗΣΑΣΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΕΣΘΗΡ ΚΟΕΝ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά θλίψη του
Ελληνικού Εβραϊσμού, γιατί με το θάνατο της Εσθήρ Κοέν, έσβησε μια ακόμη
ζωντανή φωνή της μνήμης που αφύπνιζε την ανθρωπότητα ενάντια στο
ρατσισμό, ενάντια στον αντισημιτισμό, ενάντια στην αδιαφορία, ενάντια στη
λήθη του Ολοκαυτώματος.
Η Εσθήρ Κοέν, με τον αριθμό 77102, μία από τις τελευταίες Γιαννιώτισσες
επιζήσασες του Άουσβιτς, έφυγε από τη ζωή την 1η Δεκεμβρίου 2020, σε ηλικία 96
ετών. Η τραγική μαρτυρία της για τις συνθήκες εκτοπισμού της μαζί με τους 1.850
Εβραίους των Ιωαννίνων, για την απανθρωπιά που βίωσε στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης και θανάτου Μπίργκενάου και την περιπετειώδη επιβίωση και
επιστροφή της στα Γιάννενα, έγινε ευρύτερα γνωστή το 2014, όταν ο τότε Πρόεδρος
της Γερμανίας Γ. Γκάουκ, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα και στα
Ιωάννινα, υποκλίθηκε μπροστά της και ζήτησε συγνώμη εκ μέρους της χώρας του
για τα δεινά που υπέστη εκείνη και οι Έλληνες Εβραίοι.
Η Εσθήρ Κοέν ήταν μία από τους 163 γιαννιωτοεβραίους που επέζησαν του
Ολοκαυτώματος από τους συνολικά 1.850 Εβραίους που προπολεμικά
αποτελούσαν την ανθούσα Κοινότητα των Ιωαννίνων. Από την 7μελή οικογένειά
της, η Εσθήρ –μαζί με την αδελφή της- ήταν οι μόνες που κατάφεραν να γλυτώσουν
και να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους. Η Εσθήρ Κοέν δεν ήταν μόνο μια δυναμική
φωνή της ιστορίας του Ολοκαυτώματος, με θάρρος και σθένος κατήγγειλε την
αδιαφορία των συμπολιτών της, «τις πόρτες που δεν άνοιξαν» και «τις κουρτίνες
που κανείς δεν τράβηξε» την ημέρα της εκτόπισης, αλλά και την αρπαγή των
εβραϊκών περιουσιών, και τις δυσκολίες της επιστροφής. Η Εσθήρ, η Στέλλα όπως
ήταν γνωστή στα Γιάννενα, με αστείρευτη ψυχική δύναμη αναδημιούργησε τη ζωή
της, εργάστηκε, έκανε οικογένεια, και στα γεράματά της, με το δικό της τρόπο,
αφύπνισε συνειδήσεις και αποκατέστησε την ιστορία.
Το αίτημά της προς τον Γερμανό Πρόεδρο ήταν και παραμένει η ιερότερη
παρακαταθήκη των επιζώντων του Ολοκαυτώματος στη νέα γενιά: «Παρακάλεσα
τις διερμηνείς του να του πουν ότι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν είναι
να δώσουν λεφτά να γραφτούν βιβλία για να διαβάζουν και να μαθαίνουν τα
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μικρά παιδιά ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα, γιατί δυστυχώς
η ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται».
Αθήνα, 2.12.2020
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ
ΛΑΡΙΣΑ
Θρησκευτικό φανατισμό και μισαλλοδοξία αποπνέει ο νέος βανδαλισμός ιερών
εβραϊκών χώρων στη Λάρισα, που έγινε στις 3.12.2020.
Χρησιμοποιώντας θρησκευτικά σύμβολα, οι ιερόσυλοι αποτύπωσαν το αντιεβραϊκό
τους μίσος στην εξωτερική πρόσοψη της Συναγωγής Λάρισας, καθώς και στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος, εκφράζοντας την απαξίωση τους για την ιερότητα των
χώρων και καταπατώντας τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός καταδικάζει τις αποτρόπαιες αυτές πράξεις. Ζητούμε από
τις αρμόδιες Αρχές τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και την
παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.
Υπενθυμίζουμε τη δήλωση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Μαραγαρίτη Σχοινά, μόλις προ δύο ημερών: «Η Ευρώπη στέκεται σταθερά ενάντια
σε κάθε μορφή αντισημιτισμού. Η εβραϊκή ζωή είναι και πάντα θα είναι τμήμα των
Ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και του τρόπου ζωής μας».
Καμιά ανοχή στο φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και στον αντισημιτισμό.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟN ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
•
•
•
•
•

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

-Το μήνυμα του κ. Μαργαρίτη Σχοινά: «Απόλυτη καταδίκη της βεβήλωσης των
ιερών εβραϊκών χώρων στη Λάρισα. Η εβραϊκή ζωή ήταν, είναι και θα είναι τμήμα
των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ανοιχτές και
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ελεύθερες κοινωνίες. Καμιά ανοχή στον φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και στον
αντισημιτισμό».
-Δήλωση Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων: "Η βεβήλωση του Μνημείου του
Ολοκαυτώματος και της Συναγωγής στη Λάρισα είναι ασφαλώς μια καταδικαστέα
πράξη. Είναι εξαιρετικά θετικό γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται ότι βρήκε
τον αυτουργό. Είναι, όμως, ιδιαίτερα λυπηρό ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το ιερό
σύμβολο του Σταυρού για να βεβηλώσει το Μνημείο του Ολοκαυτώματος και την
Συναγωγή. Πρόκειται ουσιαστικά για διπλή βεβήλωση, εξ ου και είναι άκρως
ενθαρρυντικό ότι η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου καταδίκασε με τον πιο
σαφή τρόπο αυτή την ειδεχθή πράξη. Το θρησκευτικό μίσος δεν έχει καμία θέση σε
καμία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία."
-Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών: Καταδικάζουμε την ειδεχθή βεβήλωση,
χθες, του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Λάρισα. Η αποτρόπαια αυτή πράξη
προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και δεν συνάδει με τον
ελληνικό πολιτισμό και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας.
Τέτοιες ενέργειες υπενθυμίζουν την ανάγκη εγρήγορσης για την προάσπιση των
ηθικών αξιών μας έναντι του ρατσισμού, του μίσους και του φανατισμού.
-Ανακοίνωση Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης: «Μετά τήν γνωστοποίηση τῆς
βεβήλωσης
τοῦ Μνημείου
Θυμάτων Ὁλοκαυτώματος
καί
τοῦ κτιρίου
τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Λάρισας ἀπό ἄγνωστο ἀκτιβιστή ντυμένο στά
μαῦρα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Λαρίσης
καί
Τυρνάβου
κ. Ἱερώνυμος ἐκφράζει τήν λύπη του γιά τό ἀπαράδεκτο συμβάν καί καταδικάζει
τόσο αὐτήν ὅσο καί κάθε μορφῆς ἐνέργειες πού προσβάλλουν τό θρησκευτικό
συναίσθημα καί ἐπιδιώκουν τήν ἀντιπαράθεση μεταξύ Θρησκειῶν. Εἰδικά στή
Λάρισα, ἡ μακραίωνη συμπόρευση καί ἀλληλεγγύη Ὀρθοδόξων καί Ἰσραηλιτῶν σέ
καιρούς εἰρήνης καί στίς κοινές ἱστορικές περιπέτειες, μάλιστα δέ κατά τήν
γερμανική κατοχή ὁπότε μέ διάφορους τρόπους ὁ πληθυσμός τῆς περιοχῆς
μας ἔσπευσε νά προστατεύσει καί νά βοηθήσει τούς συμπολίτες
μας Ἰσραηλίτες, ἔχουν χαλκεύσει ἀκατάλυτους δεσμούς, τούς ὁποίους δέν
μπορεῖ νά διασαλεύσει ἡ μεμονωμένη ἐνέργεια ἑνός ἄγνωστου στήν πόλη μας
καί ὁπωσδήποτε ἄσχετου μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Προσευχόμαστε νά
κατανοήσουν
οἱ ἄνθρωποι ὅτι
μέ
τέτοια
περιστατικά
βεβήλωσης
καί ἱεροσυλίας, ἀναιρεῖται τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης καί ἡ εἰρήνη
τοῦ Θεοῦ στή γῆ».
-Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης: «Στο μνημείο θυμάτων του
Ολοκαυτώματος και στη Συναγωγή της Λάρισας, η πόλη ολόκληρη τιμά τη μνήμη
των Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν στα κρεματόρια του ναζισμού.
Κάθε ενέργεια βεβήλωσης των μνημείων αυτών είναι προσβολή στην πόλη μας και
απολύτως καταδικαστέα απ΄ όλους.
Οι κάτοικοι της Λάρισας, στο βάθος των αιώνων έχουν μάθει να ζουν αρμονικά
ασχέτως καταγωγής και θρησκευτικών προτιμήσεων. H μισαλλοδοξία και ο
φανατισμός δεν έχουν θέση στην πόλη μας».

•

Τους βανδαλισμούς καταδίκασαν επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός
Αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αν.
γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής N. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,
ο βουλευτής Θάνος Πλεύρης, το κόμμα Ελληνική Λύση και οι
πρεσβείες των ΗΠΑ και της Πολωνίας.
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ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ
ΛΑΡΙΣΑ
Σε ένα χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών εντοπίστηκε από
αστυνομικούς του τοπικού τμήματος το πρωί του Σαββάτου ο δράστης
της βεβήλωσης του μνημείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην πόλη της
Λάρισας
που
έγινε
το
απόγευμα
της
περασμένης
Πέμπτης.
Πρόκειται για έναν Έλληνα, στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο σπρέι με τα οποία
είχε αναγράψει συνθήματα τόσο πάνω στο μνημείο, όσο και στην περίφραξη της
Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λάρισας που άσκησε
δίωξη σε βάρος του για φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με την επιβαρυντική περίσταση
του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και γα παράβαση του νόμου περί
ρατσισμού.
Επιπλέον, σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για
μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού. Την προανάκριση
συνεχίζει η Ασφάλεια Λάρισας, η οποία χειρίζεται από τη αρχή την υπόθεση.
ΠΗΓΗ: PROTOTHEMA, 6.12.2020

4η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
Στις 8.12.2020, διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, η 4η σύσκεψη της Ομάδας
Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και εθνικές
αντιπροσωπείες των χωρών-μελών της Ε.Ε., με τη συμμετοχή των αρμόδιων
υπουργείων, των ειδικών απεσταλμένων για τον αντισημιτισμό και εκπροσώπων
των Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Α'
Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ, κ. Μάνος Αλχανάτης και Δανιήλ
Μπεναρδούτ. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΥΠΕΞ για
την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προάσπιση της μνήμης του
Ολοκαυτώματος Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν η εξέλιξη της στρατηγικής
της κάθε χώρας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, η πρακτική χρήση του
ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA και η αντιμετώπιση των αντισημιτικών
προκαταλήψεων.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. για την Προώθηση του
Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επανέλαβε πως η
Ευρώπη είναι αποφασισμένη να νικήσει τον αγώνα για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού. Επίσης, ευχαρίστησε τη Γερμανική Προεδρία της Ε.Ε. για την
έγκριση της Διακήρυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ένταξη του θέματος
της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς της πολιτικής και
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ενημέρωσε ότι το 2021 πρόκειται να εγκριθεί μία ενιαία στρατηγική της Ε.Ε. για την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
Κατά την τηλεδιάσκεψη αφιερώθηκε μία συνεδρία στην παρουσίαση του εγχειριδίου
σωστών πρακτικών για την εφαρμογή του ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA.
Το εγχειρίδιο θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον IHRA, θα μεταφραστεί
σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και θα εκδοθεί στα τέλη του 2020.
Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με ομιλία της Αντιπροέδρου της Ε.Ε. για τις Αξίες
και τη Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα, η οποία έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επείγουσα
ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, καθώς και των αντισημιτικών
θεωριών συνωμοσίας που σχετίζονται με τον COVID.
*Στοιχεία - μετάφραση από άρθρο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ: «ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ»
Στις 15.12.2020 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» άρθρο της Τζίνας
Μοσχολιού με τίτλο «Μπαράζ αντισημιτισμού» στο οποίο περιλαμβάνεται το
ακόλουθο άρθρο του προέδρου του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ με τίτλο «Μηδενική
Ανοχή στον Αντισημιτισμό»:
«Οι πρόσφατες επιθέσεις βανδαλισμού σε ιερούς εβραϊκούς χώρους μάς κάνουν
να αναλογιζόμαστε τις απαρχές του αντισημιτισμού και πως στο διάβα των αιώνων
λίγα έχουν αλλάξει ως προς την ουσία του φαινομένου. Ο αντισημιτισμός ξεκίνησε
ως θρησκευτικός, εξελίχθηκε ως πολιτικός και κοινωνικός.
Οι βανδαλισμοί μνημείων του Ολοκαυτώματος, δεν είναι απλά μια έκφραση μίσους
εναντίον των Εβραίων. Είναι έκφραση θαυμασμού προς την ίδια τη βαρβαρότητα,
την απανθρωπιά, κάθε βανδαλισμός ενός μνημείου Ολοκαυτώματος δεν είναι μια
απλή αντισημιτική ενέργεια, είναι σύμβολο επιστροφής στο σκοταδισμό του
Ναζισμού.
Βιώνουμε βανδαλισμούς στα νεκροταφεία μας και στις συναγωγές μας. Τους
ενοχλούν οι ζωντανοί αλλά και οι νεκροί. Διακατέχονται από το μίσος που στηρίζεται
σε αντισημιτικά στερεότυπα που δημιουργήθηκαν από τους ταγούς, αρχικά του
θρησκευτικού αντισημιτισμού και αργότερα του κοινωνικού και πολιτικού
αντισημιτισμού. Και σήμερα, στην εποχή που η πληροφορία είναι κοινό αγαθό,
τύπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται συχνά φορείς διαιώνισης
αντισημιτικών στερεοτύπων και διασποράς του μίσους που εύκολα μπορεί να
εξελιχθεί σε άσκηση βίας. Η εκμηδένιση και η άρνηση του Ολοκαυτώματος, οι
θεωρίες συνωμοσίας και η άκριτη αναπαραγωγή τους πυροδοτούν τον φανατισμό
και υποδαυλίζουν τη βία. Η θλιβερή πραγματικότητα των βανδαλισμών πρέπει να
χαλυβδώνει σε όλους τη βούληση και την αποφασιστικότητα να μπει επιτέλους ένα
τέρμα σε αυτού του είδους τις αθλιότητες.
Μόνη μας ασπίδα –το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια: η παιδεία, η γνώση, η
ενημέρωση. Αν η έλλειψη της γνώσης ήταν εκείνο που επέτρεψε στον Μεσαίωνα
να ριζώσει τον φόβο των δεισιδαιμονιών στις κοινωνίες, η σημερινή πρόσβαση στη
γνώση είναι αυτή που θα ανοίξει το μυαλό στην κριτική σκέψη και την καρδιά στον
σεβασμό του άλλου. Αρκεί η διακηρυγμένη θέση της Πολιτείας κατά του
αντισημιτισμού; Η απάντηση είναι όχι. Η Πολιτεία, η εκκλησία, η κοινωνία, εμείς,

7

όλοι εμείς, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, χρώματος ή καταγωγής, οφείλουμε να
επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε κάθε φαινόμενο αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
To Μνημείο Ολοκαυτώματος της Δράμας βεβηλώθηκε το βράδυ της 28ης προς την
29η Δεκεμβρίου 2020 με γκράφιτι που έκαναν βάνδαλοι φανατικοί, με μαύρο σπρέι,
απεικονίζοντας θρησκευτικά σύμβολα στο επάνω μέρος του, ενώ έσπασαν
μάρμαρο στη βάση του Μνημείου.
Ανάλογα γκράφιτι έγιναν και στην καπναποθήκη όπου, στις 3.3.1943, οι
Βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής συνέλαβαν και φυλάκισαν τους Εβραίους της πόλης
πριν από την εκτόπισή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με επιστολή του προς την Αστυνομική
Διεύθυνση Δράμας, ζήτησε τη σύλληψη των δραστών, ενώ απευθυνόμενο προς
τον Δήμο Δράμας ζήτησε την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το Μνημείο,
καθώς και την καταδίκη του βανδαλισμού που προσβάλλει την ιστορία και τον
πολιτισμό της πόλης.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός με αποτροπιασμό και θλίψη καταδικάζει τη συνέχιση των
αντισημιτικών κρουσμάτων που πηγάζουν από κάθε είδους φανατισμό και
ενθαρρύνουν τη μισαλλοδοξία.
Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά ειρήνης και ευημερίας, που τέτοιου
είδους φαινόμενα θα εκλείψουν οριστικά και αμετάκλητα.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΣΕ
– ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Το ΚΙΣΕ εκφράζει την εκτίμησή του προς τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο
Μαμσάκο για την αμεσότητα και την ευαισθησία με την οποία αντέδρασε ο Δήμος
Δράμας, προβαίνοντας στην αποκατάσταση των ζημιών, σε συνέχεια της
επιστολής του ΚΙΣΕ σχετικά με τον βανδαλισμό του Μνημείου Ολοκαυτώματος της
πόλης.
Σε επιστολή του προς το ΚΙΣΕ ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χ. Μαμσάκος αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Με λύπη και αίσθημα συστολής για όσα μας γνωστοποιήσατε
αναφορικά με τις φθορές που προκλήθηκαν τόσο στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος
όσο και στην καπναποθήκη στην πόλη μας, σας πληροφορώ ότι οι εργασίες
αποκατάστασης των ζημιών ξεκίνησαν ήδη και συνημμένα σας αποστέλλω σχετικό
υλικό.
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Σας υποβάλλω επίσης τη συστολή της τοπικής κοινωνίας μας, η οποία στο σύνολό
της καταδικάζει τις βάρβαρες καταστροφικές πράξεις που προήλθαν από
μεμονωμένα και αμφιλεγόμενα άτομα, τα οποία υπηρετούν κάθε άλλο παρά τις
ιερές, πανανθρώπινες αξίες πολιτισμού, ιστορίας και παραδόσεις. Αγνοούν ότι
πολιτισμός, η ιστορία μας και οι μνήμες μας, είναι ολόκληρο το παρελθόν και το
παρόν της ανθρωπότητας, είναι η κληρονομιά μας».
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Δράμας «με απέχθεια και αποστροφή» καταδικάζει
απερίφραστα τον βανδαλισμό και εκφράζει τον σεβασμό του ιδίου και των
συνδημοτών του προς «την ιστορία, το ήθος και τον πολιτισμό μας».

•

Δήλωση της βουλευτή Δράμας Χαράς Κεφαλίδου,
Τομεάρχη Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΚΙΝΑΛ,
31.12.20:

Τις τελευταίες εβδομάδες οι πολίτες της Δράμας έχουμε γίνει μάρτυρες
βανδαλισμών, καταστροφών δημόσιας περιουσίας και βεβηλώσεων μνημείων, που
τυπικά συνοδεύονται από συνθήματα φανατισμού και μίσους. Οι κατάπτυστες
αυτές ενέργειες, που δεν εκφράζουν κανέναν νοήμονα και πολιτισμένο άνθρωπο,
μας προκαλούν φρίκη και απορία.
Όλοι οι πολίτες της Δράμας καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα όλες αυτές τις
αισχρότητες που καταστρέφουν την πόλη μας, ασεβούν προς τη μνήμη των
αδικοχαμένων Εβραίων συμπολιτών μας και, εν τέλει, μας προσβάλλουν, μας
εξευτελίζουν και μας στοιχίζουν.
Περιμένουμε η Δικαιοσύνη, στην οποία έχει ήδη προσφύγει η δημοτική αρχή, να
εντοπίσει και να τιμωρήσει τους θρασύδειλους και ανεγκέφαλους δράστες, που
διασύρουν μια ολόκληρη πόλη που περνάει μερικές από τις δυσκολότερες στιγμές
της ιστορίας της.

•

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών, 30.12.2020:

Καταδικάζουμε την πρόσφατη βεβήλωση του Μνημείου των Μαρτύρων του
Ολοκαυτώματος στη Δράμα και της αναθηματικής πλάκας σε καπναποθήκη της
πόλης, πράξεις αποτρόπαιες που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων της
ναζιστικής θηριωδίας και τον ελληνικό πολιτισμό.
Επαναλαμβάνουμε τη σημασία απαξίωσης του ρατσισμού, του μίσους και του
φανατισμού και την ανάγκη προάσπισης των ηθικών μας αξιών.

***
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α Θ Η Ν Ω Ν
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Ο εορτασμός του Χανουκά έγινε φέτος από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών με
το καθημερινό άναμμα της μεγάλης Χανουκιγιά που βρίσκεται έξω από τη
Συναγωγή. Εκεί ο Ραββίνος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν από τις 10.12.2020 έως τις
17.12.2020 αφιέρωνε κάθε ημέρα ένα κερί σε κάποιο διαφορετικό φορέα μαζί με
ένα συμβολικό μήνυμα, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ιδιαίτερη σημασία
της γιορτής.
Ο εορτασμός του Χανουκά κορυφώθηκε στις 17.12.2020 την όγδοη ημέρα με το
άναμμα των κεριών με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ.
Γιώργου Καλαντζή και της διευθύντριας του γραφείου του κας Βασιλικής Κεραμίδα.
Την τελετή παρακολούθησαν οι ομόθρησκοι διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της
Ι.Κ. Αθηνών στο facebook.
Ο κ. Καλαντζής άναψε ένα από τα κεριά της Χανουκιγιάς και ευχήθηκε χαρούμενο
Χανουκά και μια νέα χρονιά γεμάτη αισιοδοξία για το μέλλον μεταφέροντας και τις
ευχές της Υπουργού Παιδείας κυρίας Νίκης Κεραμέως, ενώ τα υπόλοιπα κεριά
άναψαν η κα Κεραμίδα, η κα Κατερίνα Καλαντζή, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών
κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς, ο γενικός γραμματέας και ο γενικός ταμίας του ΚΙΣΕ
κ.κ Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ και Δανιήλ Μπεναρδούτ, καθώς και ο πρόεδρος της
Θρησκευτικής Επιτροπής της Ι.Κ. Αθηνών κ. Αλέξανδρος Μοντιάνο.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών Αλβέρτος Ταραμπουλούς και ο γενικός γραμματέας
του Κ.Ι.Σ.Ε. Βίκτωρ Ελιέζερ, ευχαρίστησαν τον κ. Καλαντζή για την συμμετοχή του
στη γιορτή του Χανουκά στην Αθήνα και ευχήθηκαν του χρόνου να συνεορτάσουμε
όλοι μαζί από κοντά το Χανουκά και το 2021 να είναι μια χρονιά υγείας, χαράς και
ευημερίας για όλο τον κόσμο.
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ΑΘΗΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ στη μνήμη των:
-

Ραχήλ (Λίνας) Βίκτωρα Σαμουήλ, ετών 91.
Ερρίκου Μορδεχάι Κωστή, ετών 95.
Γαβριήλ Μωυσή Λεβή, ετών 92.
Σολομών Ηλία Σαμπά, ετών 87.
Ηλία Ελιέζερ Χατζόπουλου, ετών 102
Σολομών Χαϊμ Σαλώμ, ετών 82
Μελίτας Αβραάμ Αλχανάτη, ετών 55.
Μάριον Σιγκμούνδου Οστρόφσκυ,
Παλόμπας -Ντόλλυς Ισαάκ Ναχμία, ετών 95.
Μύριαμ Χαράλαμπου Κοντολάτη- Κοέν, ετών 85.
Δίνα (Ντίνα) Σέμμου Μπακόλα, ετών 90.
Άρη Ηλία Νεγρίν, ετών 80.
Αβραάμ Ισαάκ Σούση, ετών 88.
Λούνας Μωυσή Ιωχανά, ετών 81.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ο εορτασμός του Χανουκά έγινε
διαδικτυακά με το άναμμα του πρώτου κεριού την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 από
τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και το
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα με τη διαδικτυακή συμμετοχή του
Σοφολογιότατου Ραββίνου κ. Ισραέλ, καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο κ. Σαλτιέλ επισήμανε ότι η φετινή γιορτή έχει την ιδιαιτερότητα να γιορτάζεται από
μακριά και ευχήθηκε το μέλλον να είναι φωτεινό, τονίζοντας ότι για το φως και
την ελπίδα πολέμησαν οι Μακκαβαίοι και αυτό το μήνυμα μας έστειλαν, να μην
χάνουμε την ελπίδα γιατί αρκεί μια μικρή ακτίνα φωτός για να διαλύσει και το πιο
πυκνό σκοτάδι. Στη συνέχεια ο κ. Σαλτιέλ καλωσόρισε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
κ. Ζέρβα, ο οποίος για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει στο άναμμα των κεριών
της Χανουκία.
Ο κ. Ζέρβας τόνισε ότι είναι χαρά και προνόμιο γι' αυτόν να συμμετέχει σε αυτή τη
γιορτή και ευχήθηκε σε όλους χαρούμενο Χανουκά αναφέροντας ότι το θαύμα του
φωτός ήρθε για να διώξει το σκοτάδι και τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της
φετινής χρονιάς, όπου πρέπει όλοι μας να προσευχηθούμε για να φέρουμε πίσω
όλα αυτά που αγαπάμε και σύντομα να μπορούμε όλοι μαζί, με φυσική παρουσία,
να γιορτάζουμε όλες τις γιορτές.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση των:
-

ΔΑΥΙΔ, γιου του Μάριου Ματαλών και της Μάγιας Μπατ Αβραάμ Αβίνου.
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, γιου του Ντανιέλ Αμπράμοβιτς και της Σιμώνης Τιάνο.
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ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ στη μνήμη των:
Αβραάμ (Αλμπέρτου) Σολομών Σαλτιέλ, ετών 85
Σάρας Μωυσή Κάστρο, ετών 89
Σουλτάνας Μέντες Φρανσές, ετών 63

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ: «Να
μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά με τον συνάνθρωπό
μας»
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας Ηλίας Καμπελής μίλησε σε δημοσιογράφο της
ιστοσελίδας «ΠΡΟΣΩΠΑ», για το πώς αποφάσισε να μην ασχοληθεί με το εμπόριο
και να ξεκινήσει τις σπουδές του στην φαρμακευτική σχολή του πανεπιστημίου
Παβίας στην Ιταλία, όπου και τελείωσε, καθώς και για την εθελοντική συμμετοχή
του στα κοινά της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.
Ο κ. Ηλίας Καμπελής μετά τις σπουδές του αρχίζει να εργάζεται ως φαρμακοποιός
το 1984, αλλά η διάθεσή του για επιμόρφωση δεν σταματά.
Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην
Φυτοθεραπεία και Αρωματοθεραπεία. Συστεγάζεται το 1991 με την φαρμακοποιό
Ρασέλ Κοέν με την οποία παντρεύεται το 1993 και αποκτούν 3 παιδιά.
Η ενασχόλησή του με το φαρμακευτικό γίγνεσθαι τον οδήγησε να εκλεγεί στο
πειθαρχικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας για μια τετραετία.
Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Προμηθευτικού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού
Λάρισας. Επίσης αποτελεί μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας.
Το ενδιαφέρον του για την φαρμακευτική τον οδήγησε να συμμετέχει σε πολλά
φαρμακευτικά συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως
Bologna, Milano, Geneve , Paris, Brussels κ.ά. Μέσω της επαφής του με τις
εξελίξεις του φαρμακευτικού χώρου δημιουργεί ένα σύγχρονο εργαστήριο
γαληνικών σκευασμάτων στο φαρμακείο του το οποίο και εξοπλίζει με τεχνολογίες
αιχμής.
Αυτή η στάση της «δια βίου εκπαίδευσης» δίνει πάντα πνοή στη καθημερινότητά
του στο φαρμακείο. Το λειτούργημα του φαρμακοποιού τον φέρνει συνεχώς
αντιμέτωπο με τον ανθρώπινο πόνο και με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που
υπάρχουν. Ασχολείται επισταμένως με την επικοινωνία φαρμακοποιού-ασθενή
καθημερινά, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις και την ανθρωπιά του. Το χιούμορ αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο της ζωής του. «Με αισιοδοξία, ελπίδα, αγάπη και ιδανικά
μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος» υπογραμμίζει στα «ΠΡΟΣΩΠΑ».
Στην ζωή του υπάρχει πάντα και η εθελοντική διάθεση. Ασχολείται με τα κοινά της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας επί σειρά ετών. Έχει διατελέσει πρόεδρος της
γενικής συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
της Ισραηλιτικής Κοινότητας και τον Ιούνιο του 2020 εξελέγη πρόεδρός της.
Το μήνυμά του για την καινούρια χρονιά είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά
με τον συνάνθρωπό μας ανεξαρτήτως πολιτικών, θρησκευτικών πεποιθήσεων και
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αξιών ζωής γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ μας και
αποτελούμε μέρος αυτού του σύμπαντος.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ
Προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας ήταν η καθιερωμένη τελετή
απονομής υποτροφιών από το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ισραηλιτική
Κοινότητα Βόλου.
Οι υποτροφίες, που απονεμήθηκαν διαδικτυακά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020,
είναι ευγενική χορηγία της οικογένειας του αείμνηστου δωρητή της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου, Ζαχαρία Σακκή και δίνονται κάθε χρόνο σε τρεις φοιτητές του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παιδιά πολύτεκνών οικογενειών, με καλές επιδόσεις
στις σπουδές τους.
Ο Αλέξανδρος Τσεκούρας, φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας, ο Βασίλειος Αποστολίδης, φοιτητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και
η Μαρία Μπλιάμπλια, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, δέχτηκαν με
χαρά και συγκίνηση τις υποτροφίες που αποτελούν επιβράβευση των
προσπάθειών τους.
Η τελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτόγνωρη κατάσταση
που βιώνουν τα Πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας και εξήρε τις προσπάθειες των
φοιτητών και την προσφορά της Ι.Κ. Βόλου. Αναφερόμενος στη συνεργασία που
έχει αναπτυχθεί επισήμανε ότι θα συνεχιστεί τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι «αποτελεί
λαμπρό παράδειγμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας».
Ακολούθησε η ομιλία του Πρόεδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, κ. Μαρσέλ
Σολομών, ο οποίος αναφέρθηκε στους δεσμούς συνεργασίας που έχουν εδραιωθεί
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εξήρε την πορεία του Ιδρύματος που «παράγει
γνώση και πολιτισμό», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η νεολαία εκπροσωπεί
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο». Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου σκιαγράφησε τη
συνεργασία που μετρά δώδεκα χρόνια και σημείωσε ότι «επιβραβεύει την
ακαδημαϊκή αριστεία και το ήθος».
Στη διαδικτυακή τελετή συμμετείχε και η κα Μαρίνα Σακκή, κόρη του αείμνηστου
μεγάλου δωρητή των υποτροφιών Ζαχαρία Σακκή, η οποία αναφέρθηκε με
συγκίνηση στον πατέρα της, ο οποίος ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, και στο
πνεύμα της προσφοράς που τον διακατείχε από την παιδική του ηλικία μέχρι το
τέλος της ζωής του. «Με την προσπάθεια νέων ανθρώπων ο πατέρας μου συνεχίζει
να υπάρχει», συμπλήρωσε η κα Σακκή.
Η διαδικτυακή τελετή πλαισιώθηκε με πολιτιστικές παρουσιάσεις από μέλη της
θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "3ος Όροφος", που παρουσίας
ένα απόσπασμα από το μονόπρακτο της Λούλας Αναγνωστάκη "Η παρέλαση",
καθώς και από τη βιντεοσκοπημένη μουσική παρουσίαση του παραδοσιακού
σεφαραδίτικου τραγουδιού με τίτλο «La Roza Enflorece» που ερμήνευσε η
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σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου, συνοδευόμενη από τους μουσικούς
Κωστή Παπάζογλου στο φλάουτο και Νίκο Παναγιωτίδη στην κιθάρα.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ στη μνήμη της:
-

Εσθήρ Κοέν, ετών 96

Για τον θάνατο της Εσθήρ Κοέν εξέδωσαν Ψηφίσματα ο Δήμος Ιωαννιτών και η
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΣΘΗΡ ΚΟΕΝ: «Η Εσθήρ έζησε την απόλυτη φρίκη στο
Άουσβιτς, αλλά δεν μίσησε κανέναν»
Η γηραιότερη επιζώσα από τα κολαστήρια του Άουσβιτς - Μπιρκενάου, Εσθήρ
Κοέν «σιώπησε» την Τετάρτη στα 96 της χρόνια. Η Γιαννιώτισσα «έφυγε» με τον
αριθμό του στρατοπέδου των φρικαλεοτήτων των ναζί χαραγμένο στο αριστερό της
χέρι.
Στις 25 Μαρτίου 1944, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν όλους τους Ρωμανιώτες
Εβραίους των Ιωαννίνων. Μαζί τους και την τότε 17χρονη Εσθήρ. Για τελευταία
φορά είδε τους γονείς της και τα έξι αδέλφια της, στην κολασμένη πύλη του
Άουσβιτς.
Η Γκεστάπο «σκούπισε» την εβραϊκή γειτονιά των Ιωαννίνων, στοιβάζοντας 1.725
άντρες, γυναίκες και παιδιά. Από τις θηριωδίες επιβίωσαν λιγότεροι από 50. Όταν
επέστρεψε στον τόπο της, δεν μιλούσε για όσα έζησε: «Δεν είχα κουράγιο. Δεν μου
συμπαραστάθηκε κανείς. Δεν είπε ένας ή μία έλα στο σπίτι μου να φάμε μαζί»,
έλεγε.
Εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για το θάνατο της Εσθήρ Κοέν, ο
πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ μνημόνευσε τη συνάντησή
της με τον τότε πρόεδρο της Γερμανίας, Γιοαχίμ Γκάουκ το 2014. «Πεθαίνοντας
εμείς, πρέπει ο κόσμος να μάθει, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι
απάνθρωπος» είχε πει στον κ. Γκάουκ που την αγκάλιασε...
O δήμαρχος Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, παραχώρησε στον δημοσιογράφο Βασίλη
Γαλούπη την ακόλουθη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα
liberal.gr στις 3.12.2020. Οι γονείς του Μωυσή Ελισάφ ήταν επιζώντες του
Ολοκαυτώματος και η συγκίνησή του για την απώλεια της Εσθήρ Κοέν ήταν
κάτι παραπάνω από έκδηλη.
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- Πως βιώνετε αυτή την απώλεια;
Με ιδιαίτερη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε το θάνατο της Εσθήρ Κοέν, μιας
από τις ελάχιστες επιζώσες του Ολοκαυτώματος από την πόλη των Ιωαννίνων. Η
Εσθήρ ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα. Επιστρέφοντας στην πόλη των
Ιωαννίνων κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες και από μια πολύ δύσκολη ζωή που
η μοίρα της επιφύλαξε, κατάφερε να διατηρήσει την ιστορική μνήμη. Ήταν ένας
άνθρωπος που πραγματικά μετουσίωσε αυτή την οδυνηρή εμπειρία των
στρατοπέδων σε έναν αδιάλειπτο αγώνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Κάτι που έχει μεγάλη σημασία.
- Η συνάντησή της με τον Γερμανό πρόεδρο, κ. Γκάουκ το 2014 είχε
συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα;
Ήταν μια κορυφαία εκδήλωση και υπήρχε η συνομιλία της με τον πρόεδρο της
ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας, που επισκέφθηκε την εβραϊκή
συναγωγή των Ιωαννίνων ζητώντας συγνώμη. Ήθελε, μάλιστα, να μιλήσει με την
ίδια προσωπικά. Η Εσθήρ τού είπε ότι εκείνο που ζητάω από εσάς δεν είναι τίποτα
άλλο, παρά μόνο να δώσετε χρήματα για να γραφτούν βιβλία, να γυριστούν ταινίες,
να μάθει ο κόσμος τι συνέβη ώστε να μην ξαναγίνει πάλι.
- Εσείς ήσασταν εκεί στη συνάντησή τους;
Ναι, εγώ τον πήγα τον κ. Γκάουκ. Μου ζήτησε να δει τους επιζώντες. Και τον πήρα
από το χέρι και πήγαμε να τους συναντήσει. Καθόταν ακριβώς στην απέναντι
πλευρά από εμάς, στην ιερά συναγωγή των Ιωαννίνων. Κι εκεί έγινε ο διάλογος.
Στα γερμανικά μίλησε και η Εσθήρ, διότι είχαν μείνει κάποιες γερμανικές λέξεις στο
μυαλό της. Από τότε, δυστυχώς.
- Ήταν αγχωμένος ο κ. Γκάουκ πριν τη συνάντηση; Νευρικός;
Δεν ήταν νευρικός. Πιθανόν και λόγω του χαρακτήρα του. Είναι πάστορας,
επομένως έχει την θρησκευτικότητα. Ήταν, όμως, συναισθηματικά φορτισμένος. Το
ξέρω κι από τους Λιγκιάδες, το μαρτυρικό χωριό που είχε επισκεφθεί νωρίτερα,
αλλά και το μεσημέρι στη διάρκεια του γεύματος εκείνης της ημέρας που
επικοινωνήσαμε. Ήταν φορτισμένος απ' όλη αυτή την εικόνα. Ήταν ένας άνθρωπος
που έδινε την εντύπωση ότι συμπάσχει πραγματικά.
- Όταν μιλήσατε μαζί της μετά, πως αντιμετώπιζε αυτή τη συνάντηση;
Ένα από τα χαρακτηριστικά της Εσθήρ ήταν πως παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί
τα πάνδεινα και είχε χάσει όλη της την οικογένεια, βιώνοντας αυτή τη φρίκη του
στρατοπέδου, δεν χαρακτηριζόταν από μνησικακία ή από μίσος προς κανέναν. Με
κατανόηση αντιμετώπισε τον Γερμανό πρόεδρο. Εγώ διατηρούσα τις επιφυλάξεις
για τον τρόπο με τον οποίοι όλοι οι επιζήσαντες κι όχι μόνο η Εσθήρ θα μπορούσαν
να δουν τον κ. Γκάουκ. Αλλά η αντιμετώπιση όλων ήταν πολύ καλή. Δεν υπήρχε
ίχνος μισαλλοδοξίας απέναντί του. Το ίδιο συνέβη σε όλη την κοινότητα.
- Πως το εξηγείτε αυτό;
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει σιγά - σιγά να μπορούν να αντιληφθούν το απόλυτο κακό,
να ψάξουν να βρουν τα αίτιά του, αλλά να ξεφύγουν από το μίσος. Ειδικά σήμερα
στην εποχή μας...
- Παρά την σκληρότητα της μοίρας, δεν κρατούσε κακία...
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Η Εσθήρ Κοέν προφήτεψε κάτι. Είχε πει ότι «δεν θα έχει απομείνει κανένας δικός
μου να μου κλείσει τα μάτια». Και δυστυχώς γίνεται ακριβώς έτσι. Κηδεύεται αύριο
(σ.σ. Πέμπτη). Η κόρη της είναι στο Ισραήλ και δεν μπορεί να έρθει λόγω μέτρων.
Το ίδιο και εγγονός της στη Λάρισα. Δεν έχει κανέναν δικό της, στενό συγγενή, να
την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία. Η μοίρα ήταν και σ' αυτό το σημείο
σκληρή μαζί της. Και μετά το Άουσβιτς, άλλωστε, είχε πολύ δύσκολη ζωή, γιατί
έχασε το γιό της 35 χρονών, ενώ ο εγγονός της τρία χρόνια μετά σκοτώθηκε
υπηρετώντας τον ισραηλινό στρατό σε έναν εκ των πολέμων του Λιβάνου. Η μοίρα
της ήταν πολύ σκληρή.
- Πόσοι είναι οι εν ζωή επιζήσαντες από τις ναζιστικές θηριωδίες στο
Άουσβιτς;
Ζουν ακόμα τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Δυο αδελφές στην Αθήνα, μια στα
Γιάννενα και μια στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ συνάντησα τον Φεβρουάριο την επιζώσα
που ζει εκεί. Σε μια πολύ ωραία τιμητική τελετή που μου έκαναν οι Γιαννιώτες που
ζουν εκεί, με τη δική της παρουσία. Ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση.
- Θα μπορούσαν οι τέσσερις επιζώσες να βρεθούν μαζί και να δώσουν ένα
κοινό μήνυμα;
Τα άτομα αυτά είναι πολύ ηλικιωμένα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε
επαφή. Μέχρι πρόσφατα έρχονταν ορισμένοι σε κάποιες γιορτές εβραϊκές. Τώρα
λόγω ηλικίας η μετακίνηση είναι ακόμα πιο δύσκολη.
- Μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα σήμερα, ειδικά σε μια εποχή που ο
νεοναζισμός έφτασε να αποτελεί ξανά απειλή; Ένα μήνυμα για τις νεότερες
γενιές που δεν έχουν μνήμες και τόσο ισχυρή σύνδεση και γνώση για τις
θηριωδίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ίσως αυτές οι στιγμές απώλειας ενός τέτοιου εμβληματικού προσώπου είναι μια
ευκαιρία για όλους μας να αναστοχαστούμε το παρελθόν και χωρίς να
αναμηρυκάσουμε το τραύμα να επιχειρήσουμε να πούμε κυρίως στη νέα γενιά τι
έγινε, πως έγινε, τι πρέπει να γίνει ώστε να μην επαναληφθεί. Να διατηρήσουμε
ακέραια την ιστορική μνήμη μόνο με τη διδακτική της μορφή, ώστε να διδάξουμε
αυτούς που δεν είχαν καμία επικοινωνία με αυτά τα τραγικά γεγονότα. Εμάς μας
σημάδεψαν, βέβαια, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια λείπουν και οι επιζώντες που
αποτελούν και τη ζωντανή μνήμη των γεγονότων. Και σιγά - σιγά υπάρχει ο
κίνδυνος να ξεχάσουμε. Και, δυστυχώς, η ιστορία διδάσκει ότι όποιος ξεχνάει, το
πληρώνει.

ΧΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΑΝΙΩΝ
Στην εφημερίδα «Χανιώτικα νέα» δημοσιεύθηκε μια ανακοίνωση της
"Πρωτοβουλίας ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στον Λόφο
Καστέλι", όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
"...Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα και προς «τον επονομαζόμενο "επενδυτή" να μην
προχωρήσει στους σχεδιασμούς του διότι θα βρει αντιμέτωπη ολόκληρη την τοπική
κοινωνία η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την αποτροπή της
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κατάληψης των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι. Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις
αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής
συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από
ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε αυτές πως η χανιώτικη
κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή" αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην
αναστήλωση και λειτουργία της».
Το απόσπασμα αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με αποκορύφωμα την
ηχηρή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου
Καλαντζή, που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι με τη στάση του τιμάει την
Ελληνική Πολιτεία.
Για το ίδιο θέμα αυτό είχε αντιδράσει και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ κ.
Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ, ο οποίος ανάρτησε στις 20 & 27.12.2020 στο facebook τα
σχόλια που δημοσιεύονται παρακάτω.

• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
«Κύριε διευθυντά,
στην ιστοσελίδα της εφημερίδας σας δημοσιεύθηκε στις 18/12/2020 ένα άρθρο με
τίτλο "Ο αγώνας συνεχίζεται νια τον Λόφο Καστέλι", όπου δημοσιεύονται
αποσπάσματα από ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας ενάντια στη ξενοδοχοποίηση
των μνημείων στο Λόφο Καστέλι".
Ένα από αυτά είναι το εξής: «Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές
αρχές στην Ελλάδα και τους φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την
επιχειρούμενη κατάληψη των Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων
εταιρεία υπενθυμίζοντας σε αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε
την "Συναγωγή", αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία
της».
Τα περί σεβασμού της Συναγωγής Ετζ Χαγίμ (οι συναγωγές έχουν όνομα, δεν είναι
ανώνυμες), εάν με αυτό εννοούν ότι δεν καταπατήθηκε για να μετατραπεί σε κάτι
άλλο ή δεν γκρεμίστηκε, ασφαλώς είναι αληθή. Αλλά περισσότερο αληθές είναι ότι
ο πραγματικός σεβασμός εκδηλώθηκε με την αναστήλωση και την επαναλειτουργία
της, η οποία οφείλεται κυρίως σε έναν άνθρωπο, τον αείμνηστο Νίκο Σταυρουλάκη.
Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ είναι μια ελληνική Συναγωγή και, συγχρόνως, ένα ελληνικό
μνημείο. Δεν ανήκει ούτε συνδέεται είτε με «ισραηλινούς επενδυτές» είτε με
«ισραηλινές αρχές». Όταν, λοιπόν, οι συγγραφείς της ανακοίνωσης της
"Πρωτοβουλίας" γράφουν περί ενημέρωσης των «ισραηλινών αρχών» ή των
«ισραηλινών επενδυτών» στην πραγματικότητα -και ανεξάρτητα από τις προθέσεις
τους- καλλιεργούν έναν υπόρρητο αντισημιτισμό και, ταυτοχρόνως, στοχοποιούν
τη Συναγωγή Ετζ Χαγίμ.
Ας θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα για να γίνει κατανοητό πού οδηγούν αυτά
που αναφέρει η "Πρωτοβουλία". Εάν oι «ισραηλινοί επενδυτές» επιμείνουν στα
σχέδια τους, τότε η χανιώτικη κοινωνία θα σταματήσει να σέβεται την Συναγωγή;
Και τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι μια έμμεση αλλά σαφής απειλή; Γιατί θα
ενημερωθούν οι «ισραηλινές αρχές» αφού η Συναγωγή δεν ανήκει στο Ισραήλ; Εάν
στο μέλλον οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο, τότε
η Συναγωγή θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει;
Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ, όπως και το Μνημείο για τα θύματα του Τάναϊς, δεν είναι
ούτε μέσα διαπραγμάτευσης -και πολύ περισσότερο μέσα εκβιασμού- ούτε μέσα
πίεσης ούτε ένας τρόπος για να ενισχυθεί θετικά η διεθνής εικόνα της χώρας ή οι
σχέσεις της με το Ισραήλ. Εάν έτσι τα αντιμετωπίζει κάποιος, τότε ασεβεί στους
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νεκρούς μας, ασεβεί στην ιστορία μας, ασεβεί στη πατρίδα μας.
Η Συναγωγή Ετζ Χαγίμ ανήκει στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, όχι
στο Ισραήλ. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Χανιώτες είναι
περήφανοι για την πανέμορφη πόλη τους. Είναι δική τους όπως είναι και ο
Ορθόδοξος Ιερός Καθεδρικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου αλλά και ο
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αυτά που
είναι δικά μας τα προστατεύουμε, τα αναδεικνύουμε και τα αγαπάμε. Δεν τα
χαρίζουμε σε κανέναν και δεν τα διαπραγματευόμαστε με κανέναν.
Αξιότιμε κύριε διευθυντά,
με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, παρακαλώ δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μου
για το Άγιο Δωδεκαήμερο που ήδη διανύουμε».

•

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Βίκτωρα Ελιέζερ, Γεν. Γραμματέα ΚΙΣΕ:

- Απειλούν τη «Συναγωγή Χανίων»..., 20.12.2020
«Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη, για να μην πω χυδαία, η επιχείρηση εμπλοκής της
Συναγωγής Χανίων, στην αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων παραγόντων για το
μέλλον του ακινήτου στο λόφο Καστέλι στα Χανιά. Η εμπλοκή αυτή συνιστά άμεση
απειλή για την ασφάλεια της Συναγωγής και των ανθρώπων της που τη συντηρούν
και τη διατηρούν όχι μόνο ως ένα τόπο προσευχής αλλά και ως το μοναδικό
απομεινάρι της εβραϊκής ζωής στη Κρήτη. Στον πόλεμο την λεηλάτησαν οι ναζί,
αλλά έμεινε όρθια, οι σεισμοί της δεκαετίας του -50 σχεδόν τη γκρέμισαν, την
δεκαετία του -90 με πρωτομάστορα το Νίκο Σταυρουλάκη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο την αναστήλωσε, το 2010 επιχείρησαν να τη κάψουν... Τώρα μας
προειδοποιούν... Θα έπρεπε να ντρέπονται για το ατόπημα τους οι δήθεν
προστάτες των μνημείων, γιατί εκείνο που κάνουν είναι να τροφοδοτούν και να
ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό στη πόλη των Χανίων... Ελπίζω και εύχομαι οι
τοπικές αρχές να περιφρουρήσουν την ασφάλεια της συναγωγής, των ανθρώπων
της και των επισκεπτών της απέναντι στον ανεξέλεγκτο φανατισμό και την
μισαλλοδοξία».
- 27.12.2020: «Χρόνια πολλά σε όλους, διάβασα τα σχόλια στην ανάρτηση μου
σχετικά με την ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των
Μνημείων στον Λόφο Καστέλι".
Λυπάμαι που κάποιοι, αντί να αναγνωρίσουν το λάθος των συντακτών της
ανακοίνωσης να εμπλέξουν τη Συναγωγή Χανίων Ετς Χαγίμ στην αντιπαράθεση
τους με τους επενδυτές και άλλους φορείς της πόλης, επιμένουν να δικαιολογούν
τη στάση αυτή, κάποιοι δε απ΄ αυτούς επιχειρούν να εμφανίζονται και ως
πρωτεργάτες της αναστήλωσης της. Απλά θα τους υπενθυμίσω ότι χωρίς την
ηχηρή παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την παρέμβαση του τότε
κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Ρέππα, απλά η Συναγωγή δεν θα
λειτουργούσε γιατί ήταν πολλοί αυτοί που δεν την ήθελαν.
Και ευτυχώς υπήρχαν και άλλοι, απλοί πολίτες των Χανίων, που τη στήριξαν
και τη στηρίζουν!
Ας απαντήσουν λοιπόν σε ένα απλό ερώτημα: Εάν ο επενδυτής δεν ήταν
Ισραηλινός, αλλά Άγγλος, Γάλλος, Σουηδός, Ρώσος ή Άραβας Εμίρης, θα είχαν
απευθύνει αυτή την "υπενθύμιση" για τη συναγωγή, έναν τόπο θρησκευτικής και
πνευματικής κατάνυξης; Η μήπως θα απηύθυναν αυτή την "υπενθύμιση" και θα
ενέπλεκαν κάποια εκκλησία ή κάποιο τέμενος, ανάλογα με το θρήσκευμα του
επενδυτή; Όχι βέβαια! Συνέδεσαν το εβραϊκό θρήσκευμα του επενδυτή με τη
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συναγωγή! Ας σταματήσει λοιπόν η υποκρισία, ας αναγνωρίσουν το λάθος τους και
ας αφήσουν τις υπεκφυγές...
Και για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ας ξαναδιαβάσουν το επίμαχο
απόσπασμα της ανακοίνωσης:
Από τα «Χανιώτικα νέα» 18.12.20: "...Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα και προς «τον
επονομαζόμενο "επενδυτή" να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του διότι θα
βρει αντιμέτωπη ολόκληρη την τοπική κοινωνία η οποία θα χρησιμοποιήσει όλα τα
νόμιμα μέσα για την αποτροπή της κατάληψης των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι.
Θα ενημερώσουμε, επίσης, τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές στην Ελλάδα και τους
φορείς ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας για την επιχειρούμενη κατάληψη των
Μνημείων της πόλης από ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία υπενθυμίζοντας σε
αυτές πως η χανιώτικη κοινωνία όχι μόνο σεβάστηκε την "Συναγωγή" αλλά
συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση και λειτουργία της».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον
ΜΑΡΤΙΟ 2021.
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με email στο pr@kis.gr

ΕΥΧΕΣ
ΤΟ ΚΙΣΕ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ
ΕΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΠΙΣΒΑΤ
ΧΑΓΚ ΣΑΜΕΑΧ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020
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