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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από 12 έως 14.1.2011 ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
κ. Άβιγκντορ Λίμπερμαν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη
στην Αθήνα στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Ισραήλ.
Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο κ. Λίμπερμαν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια,
τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, τον υπουργό Εξωτερικών κ.
Δημήτρη Δρούτσα και τον υφυπουργό κ. Δημήτρη Δόλλη, τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς και με
τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χάρη Παμπούκη. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η σύσταση του κοινού υπουργικού
συμβουλίου συνεργασίας, η τουριστική και αγροτική ανάπτυξη,
η υψηλή τεχνολογία, η στρατιωτική συνεργασία και η ενέργεια.
Σε όλες τις συναντήσεις ο κ. Λίμπερμαν εξέφρασε τις θερμές
ευχαριστίες του Ισραήλ για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Καρμέλ. Ο κ. Λίμπερμαν συναντήθηκε επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, συνοδευόμενος από τον
πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριέ Μέκελ και κλιμάκιο
του υπουργείου του, είχε επίσης συναντήσεις με την ηγεσία
του Ελληνικού Εβραϊσμού. Στις 12.1.11, ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε τις Συναγωγές Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε και
τον ξενάγησε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, παρουσία εκπροσώπων του Εβραϊσμού της Αθήνας. Στη συνέχεια ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε
το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας και κατέθεσε στεφάνι. Την επιμνημόσυνη δέηση ανέπεμψε ο Ραββίνος Αθηνών κ.
Ισαάκ Μιζάν και το Καντίς έψαλε ο κ. Λίμπερμαν. Στην τελε-

Αγαπητοί φίλοι,
Οι τελευταίες δημοτικές εκλογές μας έδωσαν ένα ευχάριστο
και συνάμα ελπιδοφόρο μήνυμα: σε δύο πόλεις (στα Ιωάννινα
και τη Θεσσαλονίκη) ομόθρησκοι που έθεσαν υποψηφιότητα
εξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι.
Συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα ο εκεί πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας κ. Μωυσής Ελισάφ εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο που μετείχε. Στη Θεσσαλονίκη ο κ. Χασδάϊ Καπόν εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο και
η κα Τίλντα Καββασιάδη-Καράσσο σύμβουλος στο πρώτο διαμέρισμα της πόλης.
Όπως είναι γνωστό και στις δύο αυτές πόλεις οι Κοινότητές μας
δεν έχουν εκείνη την αριθμητική δύναμη που είναι ικανή για να
εκλέξει δημοτικούς συμβούλους οπότε η εκ μέρους των ψηφοφόρων επιλογή των ομοθρήσκων έγινε με ποιοτικά κριτήρια σε
αναγνώριση της προσωπικότητας των εκλεγέντων.
Ο κ. Μωϋσής Ελισάφ, Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι μία αναγνωρισμένη προσωπικότητα στον ιατρικό κόσμο της χώρας, με θετική συμβολή
στη ζωή της περιοχής, γεγονός που του αναγνωρίστηκε πανηγυρικά με την εκλογή του.
Ο κ. Χασδάϊ Καπόν, οικονομολόγος και μέλος τοπικών εβραϊκών οργανισμών, έχει δηλώσει ως στόχο να δει τη Θεσσαλονίκη «να πηγαίνει μπροστά, να ανθίζει και να γίνεται οικονομικά δυνατή».
Η κα Τίλντα Καββασιάδη-Καράσσο, με σπουδές στην Ελλάδα
και την Ελβετία, συμμετέχει ενεργά στην επαγγελματική και
πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης, καθώς και της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Ως Εβραίος Θεσσαλονικιός θα μου επιτραπεί η ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί μετά από τον τραγικό χαμό του Ολοκαυτώματος, που
κατέστρεψε από τις ρίζες της την παλαιά Κοινότητα της «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», ξαναφαίνεται η αναγέννησή της μέσα
στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας.
Σε μία εποχή όπου ακούγονται και πάλι μισαλλόδοξες αντισημιτικές κραυγές, η ελληνική κοινωνία με τις συγκεκριμένες επιλογές της αποδεικνύει ότι καταδικάζει τον αντισημιτισμό και
τιμά τη δημιουργική εβραϊκή παρουσία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δαυίδ Σαλτιέλ
τή παράστησαν μέλη του Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών και εκπρόσωποι
εβραϊκών οργανώσεων. Το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από την γ.
γραμματέα κα Λίλιαν Καπόν.
Στις 13.1.11, το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσαν, σε κεντρι-

Ο Α. Λίμπερμαν κατά την ομιλία του σε εκπροσώπους
του Ελληνικού Εβραϊσμού.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για τον Ε. Μωϋσή
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011, μόλις πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση
του θανάτου του
ΕΣΔΡΑ ΔΑΥΪΔ ΜΩΥΣΗ
ο οποίος από το 1975 και επί 23 συνεχή έτη, διετέλεσε Σύμβουλος του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Το 1946 υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη, του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητος της γενέτειράς του
Λαρίσης όπου υπηρέτησε χωρίς διακοπή και στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος επί 15 έτη (1970 - 1984). Υπήρξε σημαντική
προσωπικότητα στον ελληνικό εβραϊκό χώρο, επιδεικνύοντας
ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον για τα κοινά. Με το θάρρος της
γνώμης του και το εύρος των γνώσεών του, συνετέλεσε στην
επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύσκολων και
ποικίλων καταστάσεων που προέκυπταν τόσο στο Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, όσο και στην Κοινότητά του, η οποία και του απένειμε τον
τιμητικό τίτλο του Επιτίμου Προέδρου της Κοινότητος Λαρίσης.
Σημαντικό είναι το συγγραφικό του έργο, το οποίο θα αποτελεί
πηγή γνώσης και μόρφωσης για τις επόμενες γενιές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.
Ελλάδος να εκθειάζει την προσωπικότητα και το έργο του εκλιπόντος
Αποφάσισε:
1. Ν
 α επιδοθεί το εν λόγω ψήφισμα στην οικογένειά του.
2. Να εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην κηδεία
του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Ν
 α δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του Κ.Ι.Σ.Ε «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας
συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του
ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ
Επίτιμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και
ενός από τους αξιολογότερους ηγέτες του Ελληνικού Εβραϊσμού, τον οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση από διάφορες θέσεις για πολλά χρόνια, προικισμένου στοχαστή και λόγιου που
πρόβαλε την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και συζύγου της
Ρίτας Μωυσή, ακούραστης εθελόντριας του Εβραϊσμού, που
υπηρέτησε την Κοινότητά μας από διάφορα αξιώματα. Αφού
συζήτησε για την προσωπικότητα του εκλιπόντος, αλλά και για
την σημαντική συνεισφορά του στην Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και στον Εβραϊσμό γενικότερα,
Ψηφίζει:
1. Να παραστούν στην κηδεία του ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ.
2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας στους οικείους του και να τους επιδοθεί το
ψήφισμα αυτό.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του, αντί στεφάνου, ποσό για το Εβραϊκό Σχολείο της Λάρισας.
4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στο Ενημερωτικό Δελτίο
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ».
Ο Πρόεδρος ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΡΙΖΟΥ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
συνήλθε σήμερα έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε την αδόκητη απώλεια του
ΕΣΔΡΑ ΔΑΥΪΔ ΜΩΥΣΗ
ο οποίος διετέλεσε Σύμβουλος του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος από το 1975 μέχρι το 1998 και υπήρξε αφοσιωμένος στα κοινοτικά της ιδιαίτερης πατρίδας του Λάρισας, την οποία οδήγησε και ως Πρόεδρος το διάστημα 1970
-1984. Με την καλλιέργεια και την ευρυμάθειά του και το ενδιαφέρον του σε διάφορους τομείς που αφορούσαν στο εβραϊκό
στοιχείο και γενικότερα έγινε γνωστός και αγαπητός στη Λάρισα αλλά και έξω από τα σύνορά της. Ανέπτυξε συγγραφικό έργο, το οποίο αποτελεί αφετηρία και πηγή για να ανατρέχουν οι
νεώτεροι και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να εξαίρει τις αρετές του εκλιπόντος ως ακάματου εργάτη του Εβραϊσμού και ως εξαίρετου οικογενειάρχη με πίστη και συνέπεια
στις αξίες της θρησκείας μας,
Ψηφίζει:
1. Να παραστεί στην κηδεία αντιπροσωπεία του με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Αλμπάλα.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του θανόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των € 200 υπέρ του Εβραϊκού Σχολείου Λάρισας.
4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

• Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου
2011, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του
ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ
Επίτιμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, ο
οποίος υπηρέτησε με ζήλο την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας
επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του Ελληνικού Εβραϊσμού και άφησε πίσω του εξαιρετικό συγγραφικό έργο προβάλλοντας έτσι την Κοινότητά μας σε τοπικό, πανελλήνιο μα και παγκόσμιο επίπεδο και συζύγου της Ρίτας Μωυσή, πρώην Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
Αφού συζήτησε για την προσωπικότητα του εκλιπόντος, αλλά
και για την σημαντική συνεισφορά του στην Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και στον Εβραϊσμό γενικότερα,
Ψηφίζει:
1. Ν
 α παραστούν στην κηδεία του ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Προεδρείου της Γ.Σ.
2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας στους οικείους του και να τους επιδοθεί το
ψήφισμα αυτό.
3. Ν
 α δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στο Ενημερωτικό Δελτίο
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΦΡΑΝΣΕΣ
Ο Γραμματέας ΣΙΜΩΝ ΜΑΓΡΙΖΟΣ

* Τα υπόλοιπα ψηφίσματα για τον αείμνηστο Εσδρά Μωυσή θα
δημοσιευτούν και στο επόμενο τεύχος του δελτίου μας.
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ρόζας Ηλία Σαλώμ, ετών 89
- Μεγήρ Σολομών Μπατή, ετών 95
- Γιολάντας Αλφρέδου Μπαρούχ, ετών 88
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Εσθήρ
- Πασχαλιάς Θεοδοσίου, ετών 52.
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Εσδρά Δαυίδ Μωυσή, ετών 88.
ΨΗΦΙΣΜΑ
• Για την Ε. Αμαρίλιο
Το Συμβούλιο της WIZO αφού συνήλθε
εκτάκτως με το θλιβερό άγγελμα του
θανάτου του επί χρόνια δραστήριου μέλους της WIZO
ΈΡΙΚΑΣ - ΜΑΙΡΗΣ
συγ. ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κηδεία της.
2. Να απευθύνει προς την οικογένεια
της εκλιπούσης τα θερμά του συλλυπητήρια.
3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα
στον εβραϊκό Τύπο της Θεσσαλονίκης
και της Αθήνας.
Η Πρόεδρος ΦΛΩΡΑ ΜΙΧΑΕΛ
Η Γραμματέας ΝΤΑΙΖΗ ΒΑΡΣΑΝΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Τα τελευταία λόγια του Εσδρά Μωυσή
στο ημερολόγιο, που κρατούσε καθημερινά, είναι: «Καλή νέα χρονιά 2011». Λίγες ώρες μετά, έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών και εμπειριών, αφήνοντας
πίσω του μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια, που θα είναι όμως τώρα πολύ
φτωχότερη.
Σύσσωμος ο ελληνικός εβραϊσμός, φορείς
και άνθρωποι που τον γνώριζαν και τον
σέβονταν, αποχαιρέτησαν έναν σπουδαίο
ηγέτη. Με τιμητικά ψηφίσματα, αμέτρητα
τηλεγραφήματα και τηλεφωνήματα, αλλά
και με τη ζεστή και αθρόα παρουσία σας
στην κηδεία του, απαλύνατε τον δικό μας
πόνο, τη δύσκολη εκείνη ώρα που εμείς
αποχαιρετούσαμε έναν λατρεμένο σύζυγο, πατέρα, παππού και αδερφό.
Για την πολύτιμη συμπαράστασή σας,

σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την
καρδιά μας.
Η σύζυγος Ρίτα
Τα παιδιά Ντάβιντ & Αλίκη Μωυσή,
Μίνος Μωυσής,
Αλίνα & Θανάσης Τζουάνας
Τα εγγόνια Έντυ, Ρομίνα,
Μωρίς, Έζερ, Ερίνα, Φίλιππος
Τα αδέρφια Τόβα Μωυσή,
Καμέλια Μισκατέλ,
Αβραμίνος Μωυσής, Ρούλα Μωυσή,
Ρούλα & Ηλίας Κονέ
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν στο πένθος μας για την απώλεια
του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και
προπάππου Ηλία Ατούν.
Η κόρη Νίνα Εσκαλονή
Τα εγγόνια Μωυσής Φριζής,
Μαίρη Φριζή - Faygon,
Σόφη Φριζή - Τραγάκη,
Ετη Εσκαλονή - Shadmon,
Σόφη Εσκαλονή,
Τα Δισέγγονα Ιάκωβος, Λυόρ, Κέρεν,
Ερρίκος, Ιάσονας, Αβίβ, Σιβάν, Γιοτάμ,
Λυδία
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΑΘΗΝΑ.- Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011,
έγινε στη Συναγωγή Μπέθ Σαλώμ η τελετή
θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ Μιτσβά)
του νεαρού Έλιο Μιζάν - Μπροχστάϊν, γιου
της Σουζάνας και του Σέρτζιο.
Ο Έλιο, με την καθοδήγηση του Σοφολογιότατου Ραββίνου Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν,
διάβασε την Περασσά «Γιτρό», ανέλυσε
τη σημασία της, μίλησε για τις νέες υποχρεώσεις του και δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των συγγενών και φίλων
που παρέστησαν στην τελετή.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥ
Μεταξύ των διακρίσεων που απένειμε τον
περασμένο Δεκέμβριο η Ακαδημία Αθηνών, στον τομέα Γραμμάτων και Καλών
Τεχνών, βραβεύτηκε η κα Ραχήλ Καπόν
«για το σύνολο του υπερτεσσαρακονταετούς καλλιτεχνικού έργου της στον τομέα
των επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιευμάτων των μνημείων του ελληνικού
παρελθόντος. Η κυρία Ραχήλ Καπόν, με
γνώση της ιστορίας της τέχνης και έντονο καλλιτεχνικό αίσθημα και κριτήριο και
γνώση των πραγμάτων της εκδοτικής τεχνολογίας, κατόρθωσε να προσδώσει νέα
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μορφή στα βιβλία τέχνης και αρχαιολογίας, η οποία συμβαδίζει αρμονικά με την
εποχή μας αλλά και με τις μορφές του
παρελθόντος που προβάλλει. Η προσφορά της είναι ευρύτατη και μακρόχρονη.
Κάθε νέο της έργο αποτελεί αυτόνομη
καλλιτεχνική και επιστημονική δημιουργία η οποία επιδρά στους ανθρώπους και
ανυψώνει το επίπεδο της παιδείας τους»,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το απόσπασμα της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας που αναγνώστηκε
κατά την τιμητική εκδήλωση.
ΕΚΔΡΟΜΗ σε ΙΣΠΑΝΙΑ & ΓΑΛΛΙΑ
Στα πλαίσια του προγράμματος επισκέψεων σε χώρες εβραϊκού ενδιαφέροντος, ο
κ. Χαΐμ Ισχακής διοργανώνει εκδρομή στην
πανέμορφη Χώρα των Βάσκων (βορειοανατολική Ισπανία και νοτιοδυτική Γαλλία)
από Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου έως και
την Τετάρτη του Πάσχα 27 Απριλίου 2011
(έξι διανυκτερεύσεις). Το πρόγραμμα της
εκδρομής, εκτός από ξεναγήσεις εβραϊκού ενδιαφέροντος και γνωριμία με τα
μέλη τοπικών Κοινοτήτων, περιλαμβάνει
επίσκεψη στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης Guggenheim, ξεναγήσεις στα αξιοθέατα των σημαντικότερων
πόλεων της περιοχής (Bilbao, Guernica,
Vitoria, Ir΄un, Pamplona, κ.λπ.), καθώς και
εξορμήσεις στα περίφημα παραθαλάσσια θέρετρα του Βισκαϊκού Κόλπου (San
Sebastiàn, Biarritz, Bayonne, κλπ.). Όσοι
ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες
λεπτομέρειες γι’ αυτή την εκδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ.
Χαΐμ Ισχακή στα τηλέφωνα 6937/140.945
και 210/89.45.544.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, ενδιαφέρεται για την πλήρωση της θέσης του
Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών
της, μετά την επικείμενη συνταξιοδότηση του κ. Αλβέρτου Φόρτη.
Οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με
τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τα υποβαλλόμενα έγγραφα,
ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, διαδικασία επιλογής κ.λπ. έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (www.
athjcom.gr).
Η Κοινότητα δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών
που θα συλλέξει.
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Απάντηση της Ιεράς Συνόδου για τα αντισημιτικά σχόλια του
Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ
Σε απάντηση επιστολής που έστειλε το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου κ. Ιερώνυμο σχετικά με αντισημιτικές
δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, η Ιερά Σύνοδος απέστειλε προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ το παρακάτω έγγραφο:
«1. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, αείποτε αντετέθη και κατεδίκασεν
πάσαν μορφήν φυλετισμού και διακρίσεως εις βάρος οιουδήποτε ανθρώπου επί τη βάσει φυλετικών, πολιτισμικών,
θρησκευτικών, ή άλλων διαφορών. Στερρώς φρονούμεν, ότι
αι τοιαύται συμπεριφοραί συνιστώσι λεηλασίαν της ανθρωπίνης ψυχής και είναι μειωτικαί της αξίας του ανθρωπίνου
προσώπου. Η βαθεία αύτη πεποίθησις ημών απορρέει πρωτίστως εξ αυτής ταύτης της πίστεως ημών και της ευαγγελικής διδασκαλίας, όπως αύτη διετυπώθη υπό του μεγάλου
Χριστιανού διδασκάλου του Αποστόλου των εθνών Παύλου
λέγοντος πάλαι ποτέ προς τους οικήτορας της ενδόξου πόλεως των Αθηνών ότι, “ο Θεός εποίησέ τε εξ ενός αίματος
παν γένος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της
γης” (Πράξεων ιζ’, 26).
2. Ε
 ιδικώτερον, η εν Ελλάδι Ορθόδοξος Εκκλησία, διά πολλαπλών ενεργειών Αυτής, εξεδήλωσεν πάντοτε τα φιλάδελφα
αισθήματά Της διά τους Έλληνας τους ακολουθούντας την
Εβραϊκήν Θρησκείαν.
3. Ε
 πιπροσθέτως δε η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά το σχετικώς
πρόσφατον θλιβερόν παρελθόν, κατά τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, άτινα εστιγμάτισαν τον ανθρώπινον πολιτισμόν, εμπράκτως πρωτοστατησάντων μάλιστα των πνευματικών
αυτής ηγητόρων, ως του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Δαμασκηνού και των αοιδίμων Μητροπολιτών Δημητριάδος Ιω-

ακείμ, Ζακύνθου Χρυσοστόμου και Θεσσαλονίκης Γενναδίου,
προεκινδύνευσε μετ΄ αυτοθυσίας για να προστατεύση τους
εν Ελλάδι διαβιούντας Εβραίους εκ της ναζιστικής επιβουλής.
Την εκδήλωσιν δε τοιαύτης αντιφυλετικής συμπεριφοράς
υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανεγνώρισαν δημοσίως και
εν ευγνωμοσύνη επανειλημμένως τα συλλογικά όργανα της
Παγκοσμίου Ισραηλιτικής Κοινότητας.
4. Εις την καθ΄ ημάς Αγιωτάτην Εκκλησίαν, έκαστος Επίσκοπος
διατηρεί την αυτονομίαν εκφράσεως των απόψεών του, των
οποίων φέρει την ευθύνην και την απόδειξιν.
Ταύτα υπογραμμίζοντες εν αγάπη και ευχόμενοι πάσαν παρά Θεού
αγαθοδωρίαν, διατελούμεν μετά πλείστης τιμής και ευχών».
Μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία
Με πρωτοβουλία του καθηγητή Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χάγκεν Φλάισερ, και τη συνεργασία της
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και
της ΕΡΤ, ομάδα φοιτητών Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν, τον περασμένο Απρίλιο, ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία, με συνοδό τον καθηγητή τους κ. Φλάισερ. Αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία
και τη μνήμη κατέγραψε με την κάμερά του ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης, για τη σειρά «Παρασκήνιο» της ΕΤ 1. Η πρώτη
προβολή του ντοκιμαντέρ έγινε στα πλαίσια εκδήλωσης με θέμα «Ο Χάγκεν Φλάισερ και οι Πόλεμοι της Μνήμης», που διοργάνωσε στις 9.11.2010 το Ινστιτούτο Γκέτε στην Αθήνα. Μετά
την προβολή, ακολούθησε συζήτηση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Χ. Φλάισερ και Αντώνη Λιάκου, του σκηνοθέτη και των ιστορικών Άννας Μαρίας Δρουμπούκη και Ιάσονα Χανδρινού.
Σχετικά με την εκδήλωση αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο της Κατερίνας Οικονομάκου από την «Ελευθεροτυπία» της

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Συνέχεια από σελ. 1

κό ξενοδοχείο, γεύμα εργασίας προς τιμήν του κ. Λίμπερμαν
στο οποίο παρακάθισαν τα δύο Διοικητικά Συμβούλια, οι πρόεδροι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι τέως
πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών. Τον Ισραηλινό υπουργό
καλωσόρισε, με σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος χαιρέτισε τη σύσφιξη των σχέσεων
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών τονίζοντας ότι από αυτή
θα προκύψουν αγαθά αποτελέσματα με πολλαπλά οφέλη για
την Ελλάδα και το Ισραήλ. Ο κ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε επίσης σε
ιστορικά στοιχεία και στη δράση του Ελληνικού Εβραϊσμού. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών και ο
πρέσβης του Ισραήλ. Στην αντιφώνησή του ο κ. Λίμπερμαν εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τη γνωριμία του με την εβραϊκή κοινότητα, επαινώντας τη δραστηριότητά της. Επίσης, ο κ.
Λίμπερμαν αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδος και Ισραήλ και
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική και παραγωγική
συνεργασία που είχε με τους Έλληνες αξιωματούχους.
Στις 14.1.2011 ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος κ. Μάκης Μάτσας και μέλη του ΕΜΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ξε-

ναγήθηκε στους χώρους του Μουσείου από τη διευθύντρια κα
Ζανέτ Ματτίνου και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συλλογή του Μουσείου και για το έργο του, καθώς και για την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας.

Από την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού στη Συναγωγή.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ

11.11.2010: «Ο μισαλλόδοξος λόγος ήταν πάντα mainstream
και απροκάλυπτος στην Αθήνα ή κάτι έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό; Έχει κανείς την εντύπωση ότι ξαφνικά (ή όχι και
τόσο ξαφνικά;) θεωρείται περίπου θεμιτό να διατυπώνονται
ανοιχτά μισαλλόδοξες, αντισημιτικές θέσεις, αξιώνοντας μάλιστα να αντιμετωπιστούν ως έγκυρες και να μετέχουν ισότιμα
στο δημόσιο διάλογο.
Αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα προβολών
του Ινστιτούτου Γκέτε, όπου είδαμε σε αβάν πρεμιέρ το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη «Ο Χάγκεν Φλάισερ και οι Πόλεμοι της Μνήμης». Το ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί στη σειρά
«Παρασκήνιο» της ΕΡΤ, γυρίστηκε τον περασμένο Απρίλιο στη
διάρκεια ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού, που έκαναν ο γνωστός
καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
οι φοιτητές του, σε Τόπους Μνήμης στη Γερμανία: από το κέντρο διοίκησης του ναζιστικού καθεστώτος στο Βερολίνο έως
τα στρατόπεδα του Ζάξενχαουζεν, του Ράβενσμπρουκ και του
Μπούχενβαλντ, οι Ελληνες φοιτητές ψηλάφισαν το υλικό αποτύπωμα της μνήμης, αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας.
Αναπόφευκτη και ευπρόσδεκτη, λοιπόν, η αφορμή για έναν προβληματισμό σχετικά με τη μοίρα που έχουν οι τόποι μνήμης -και
προφανώς η ίδια η μνήμη- στον δικό μας τόπο. Για να επιβεβαιώσει, λες, πόσο δραματικά επείγουσα είναι αυτή η συζήτηση,
πήρε το λόγο ένας άνδρας από το κοινό: «Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δίνετε έμφαση στους Εβραίους. Μόνο οι Εβραίοι υπέφεραν;», εγκάλεσε την ιστορικό κ. Αννα-Μαρία Δρουμπούκη,
η οποία είχε λίγο νωρίτερα επισημάνει ότι πριν από την πτώση
του Τείχους το ανατολικογερμανικό καθεστώς μνημόνευε μόνο
τους αντιστασιακούς του Κομμουνιστικού Κόμματος, αποσιωπώντας τα θύματα μεταξύ των Εβραίων, των Τσιγγάνων κ.ά.
Ο,τι και να είχε πει, βεβαίως, ο συγκεκριμένος κύριος πάλι την
ίδια «απορία» θα είχε. Το κρούσμα δεν ήταν, όμως, μοναδικό.
Αμέσως μετά, έτερος κύριος έσπευσε να μας πει ότι πρώτοι
οι Εβραίοι μίλησαν περί ανωτερότητας της φυλής τους (!) και
να συνεχίσει με ένα (ατέχνως συγκαλυμμένο) ρατσιστικό λογύδριο. Απόψεις σαν αυτές που ακούσαμε χθες δεν προέρχονται απαραιτήτως από στοιχεία περιθωριακά. Όσο στρουθοκαμηλίζουμε αρνούμενοι να αναμετρηθούμε με τα σκοτεινά κεφάλαια του συλλογικού παρελθόντος μας, τόσο ναρκοθετούμε το μέλλον μας».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί μία ακόμη σχετική πρωτοβουλία του
καθηγητή κ. Φλάισερ με την ολοκλήρωση της οποίας οι Έλληνες φοιτητές, μέσω του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Μαρτυριών Shoah Foundation Institute του
Στίβεν Σπίλμπεργκ. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προϋποθέσεις
συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το οποίο κατέχει τα δικαιώματα του
Αρχείου Σπίλμπεργκ για την Ευρώπη.
Τα Νέα μας					

Εορτασμός Του του Μπισβάτ
Στις 17.1.2011, σε ευχάριστη, εορταστική ατμόσφαιρα, η
Μπενώτ διοργάνωσε εκδήλωση για το Του Μπισβάτ, την εορτή των δένδρων και των φρούτων, στο Πνευματικό Κέντρο της
Ι.Κ. Αθηνών. Διαβάστηκε το ιστορικό της εορτής τόσο από την
περιβαλλοντολογική του άποψη, γιατί είναι αγροτική γιορτή,
όσο και από τη θρησκευτική πλευρά της.
Προσφέρθηκε το παραδοσιακό ασουρέ, το γλυκό με σιτάρι
και ξηρούς καρπούς, καθώς και φρούτα και σπιτικά εδέσματα
τα οποία ετοίμασαν οι κυρίες της Μπενώτ και του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οι Κυρίες της ΜΠΕΝΩΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χανουκά στο Εβραϊκό Σχολείο
Τη φετινή σχολική γιορτή του Χανουκά τίμησε με την παρουσία
του κόσμος πολύς, που ένα μεγάλο μέρος του είχε καιρό να
βρεθεί στο χώρο του σχολείου μια και η φοίτηση των παιδιών
τους στο Δημοτικό ολοκληρώθηκε εδώ και πολλά χρόνια.
Αιτία αυτής της αθρόας προσέλευσης υπήρξε το περιεχόμενο
της πρόσκλησης του προέδρου και του Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης να παρευρεθούν σε σύντομη τελετή, που οργάνωσαν τα
παιδιά του σχολείου και ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια
αναμνηστικής πλάκας που είναι αφιερωμένη στην επί χρόνια

Από τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας της αίθουσας «Χάγιας Μαΐρ».

€ 0,01

• Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
• Eκδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
• Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28,
142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

Από τη γιορτή των μαθητών.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
δασκάλα του σχολείου μας και εξαιρετικό μέλος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, την αείμνηστη Χάγια Μαΐρ.
Τα παιδιά, με λιτό και σεμνό τρόπο, τίμησαν τη δασκάλα τους.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Σαλτιέλ εξήρε την προσφορά και το έργο της, ο διευθυντής του σχολείου αναφέρθηκε στο χαρακτήρα της, ενώ τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας,
που τοποθετήθηκε στην αίθουσα του Νηπιαγωγείου μας, έγιναν από την οικογένεια Μαΐρ.
Η εκδήλωση έκλεισε με μπουφέ και τα παιδιά που δημιούργησαν καταπληκτικές Χανουκίες και γιορταστικές χειροτεχνίες,
οργανωμένα σε ομάδες, έχοντας στη διάθεσή τους πανέμορφα υλικά. Στο τέλος τα παιδιά γεύτηκαν πεντανόστιμους λουκουμάδες με τη φροντίδα της κ. Βιργινίας Αναστασιάδου και
του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ. Μόσιου και στη συνέχεια πήραν τα δώρα τους με την ευχή να τα φωτίζει το φως
της Χανουκίας για καλή πρόοδο και υγεία.
Έτσι τέλειωσε άλλη μια γιορτή του Χανουκά την επιμέλεια και
οργάνωση της οποίας, όπως πάντα άλλωστε, είχε η κα Αλέγρα
Φρανσέ πλαισιωμένη από όλο το διδακτικό προσωπικό. Να
‘μαστε καλά και του χρόνου!
Ο Διευθυντής
Δημήτριος Πάλλας

Δεκεμβρίου 2010 στο Πνευματικό Κέντρο, σε μια γιορταστική
ατμόσφαιρα, που είχε απ’ όλα! Θρησκευτική διάσταση, ιστορική αναδρομή, έντονη παράδοση και κοινωνικό χαρακτήρα.
Όλοι ενώθηκαν για να δώσουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα:
Οι κυρίες της WIZO με τη συνηθισμένη ζεστασιά τους. Τα παιδιά του σχολείου, τα μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνασίου και
Λυκείου, η μικρή χαρούμενη χορωδία των γυναικών της WIZO,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, που πρόσφερε δώρα
σε όλα τα παιδιά και επαίνους σε όσα αρίστευσαν και, φυσικά,
η δραστήρια, εφευρετική και μοναδική αμορά, Ρίφκα Βαρούχ,
που ετοίμασε, οργάνωσε και συντόνισε όλη την εκδήλωση.
Η γιορτή άρχισε με το άναμμα των κεριών του Χανουκά από
τον Σοφολογιότατο Ραββίνο κ. Ηλία Σαμπετάι. Ακολούθησαν
τα παιδιά του σχολείου, που παρουσίασαν ένα πρωτότυπο
πρόγραμμα με τρόπο που θα τον ζήλευαν και ηθοποιοί και τα
μεγαλύτερα παιδιά, που μπήκαν στην αίθουσα με αναμμένα
κεριά στα χέρια και απέδωσαν την ιστορία του Χανουκά. Συνεχίστηκε με το άναμμα κεριών από τις κυρίες της WIZO, που
είχαν ευχάριστα γεγονότα στην οικογένειά τους τη χρονιά που
πέρασε, ενώ στα διαλείμματα η χορωδία τραγουδούσε τραγούδια σχετικά με την γιορτή, που με πολλή όρεξη και μεράκι
δίδαξε η αμορά. Η εκδήλωση τελείωσε με την προσφορά των
δώρων και των επαίνων στα παιδιά και φυσικά με τους παραδοσιακούς λουκουμάδες της γιορτής.
Ο Ραββίνος, ο πρόεδρος, ο επίτιμος πρόεδρος, ο μέχρι τώρα
εβραιοδιδάσκαλος του σχολείου μας και πολλά μέλη της Κοινότητας, είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για την εκδήλωση,
που φέτος, κατά γενική ομολογία, είχε κάτι το ξεχωριστό.

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού
Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων
«Θεσσαλονίκη σταυροδρόμι των Πολιτισμών», που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, προκήρυξαν
διαγωνισμό για τη συγγραφή εργασίας με θέμα «Εβραϊκοί τόποι της Θεσσαλονίκης». Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
μέρος φοιτητές – φοιτήτριες ελληνικών πανεπιστημίων και
ΤΕΙ που βρίσκονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η εργασία πρέπει να έχει έκταση 3-5.000 λέξεις. Η προσέγγιση του θέματος μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε επιστημονική σκοπιά, π.χ. της ιστορίας (κοινωνική ιστορία, ιστορία της
Τέχνης, πολιτισμική ιστορία, κ.ά), της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Αρχιτεκτονικής, της Φιλολογίας,
της Μουσειολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης και των θετικών
επιστημών.
Το χρηματικό έπαθλο για τις τρεις καλύτερες είναι: 1ο βραβείο 1.500 ευρώ, 2ο βραβείο 1.000 ευρώ και 3ο βραβείο 500
ευρώ.
Πέραν των τριών που θα βραβευθούν χρηματικά, θα κληθούν
να παρουσιαστούν δημόσια, σε ημερίδα που θα διοργανωθεί
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 2011, οι 10
αρτιότερες εργασίες. Στα πλαίσια της ημερίδας θα απονεμηθούν και τα χρηματικά έπαθλα.
Η αποστολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι
τις 30 Μαΐου 2011 στη διεύθυνση ebraikoitopoi@gmail.com.

ΒΟΛΟΣ
Παρουσίαση του βιβλίου «Σκιές της πόλης»
Στις 17.12.2010 έγινε στο πολυκατάστημα Public η παρουσίαση
του βιβλίου «Σκιές της πόλης - Αναπαράσταση του διωγμού των
Εβραίων της Βέροιας» του συγγραφέα κ. Γιώργου Λιόλιου.
Το βιβλίο παρουσίασαν η κα Οντέτ Βαρών Βασάρ, ιστορικός,
καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η κα Αίγλη

Ο συγγραφέας και οι ομιλητές στην κατάμεστη αίθουσα του Public.

Δημόγλου, ιστορικός, προϊσταμένη του Δημοτικού Κέντρου
Ιστορίας Βόλου και ο κ. Γιώργος Γλυκοφρύδης, συγγραφέας.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος
Μπουκώρος, διευθυντής της εφημερίδας «Ταχυδρόμος».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας κ.
Μώρις Μαγρίζος, ο εκδότης κ. Φαίδων Κυδωνιάτης, ο συγγραφέας και πλήθος κόσμου.

ΛΑΡΙΣΑ
Γιορτή Χανουκά
Χανουκά! Γιορτή χαράς, κεφιού και φώτων. Αυτά όλα απόλαυσε η Κοινότητά μας στη γιορτή του Χανουκά, το Σάββατο 4
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
Επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ

Στο τέλος της παρουσίασης, ο συγγραφέας και οι ομιλητές δέχθηκαν ερωτήσεις και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση
που εστιάστηκε στην ιστορία του Ολοκαυτώματος.
Στη λειτουργία του Καμπαλάτ Σαμπάτ που έγινε το βράδυ φιλοξενήθηκαν όλοι οι συντελεστές καθώς και ο πρόεδρος της
Ι.Κ. Λάρισας.

Την Παρασκευή 10.12.2010 επισκέφτηκε την Ι.Κ. Βόλου ο
νέος πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Άριε Μέκελ. Ο πρέσβης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο κ. Μαρσέλ Σολομών
και τον κ. Βίκτωρ Σακκή επισκέφτηκαν τον νεοεκλεγέντα
αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Δημήτριο Αλεξόπουλο, την

Εορτασμός του Χανουκά
Το Σάββατο 4.12.2010, παρουσία σχεδόν του συνόλου των μελών μας, έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο εκδήλωση για τη γιορτή
του Χανουκά. Στην αρχή τα παιδιά της Κοινότητας άναψαν τη
Χανουκία και στη συνέχεια ο κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ, εκ μέρους της
Κοινότητας, προσέφερε δώρα στα παιδιά και στους φοιτητές.
Ακολούθησε συνεστίαση, προσφορά της Κοινότητας, που έγινε σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα. Επίσης στη γιορτή παρέστησαν, φίλοι της Κοινότητας που γιόρτασαν μαζί μας τις
όμορφες αυτές στιγμές.
Επαφές με την Μητρόπολη Δημητριάδος
• Στις 28.11.2010 έγινε στον Ι. Ναό του Αγ. Βασιλείου Βόλου,
το Μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτη Ιωακείμ, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης κατά την περίοδο της Ναζιστικής
Κατοχής και βοήθησε στη διάσωση πολλών ομοθρήσκων.
Στο μνημόσυνο παρέστησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ.
Βόλου και μέλη της Κοινότητας. Ο πρόεδρος κ. Μαρσέλ Σολομών αναφέρθηκε στη δράση του Μητροπολίτη ενώ ανακοίνωσε δωρεά της Κοινότητας στη μνήμη του.
• Στις 22.12.2010 ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας κ. Μαρσέλ Σολομών & Βίκτωρ Φιλοσώφ επισκέφτηκαν το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο για να εκφράσουν
τις ευχές τους για τις γιορτές και για να προσφέρουν εκ μέρους της Κοινότητας ένα συμβολικό ποσό για τον έρανο της
αγάπης.
Η επίσκεψη, όπως πάντα, έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
• Στις 31.12.2010, ο πρόεδρος, ο γεν. γραμματέας και ο ταμίας της Κοινότητας, ύστερα από πρόσκληση του Μητροπολίτη
Δημητριάδος, παραβρέθηκαν στην κοπή της πίτας που έγινε
στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Νικολάου. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το σχόλιο που έκανε ο Μητροπολίτης όταν έδωσε
το κομμάτι της πίτας στον πρόεδρο της Κοινότητας, στον οποίο
τόνισε εμφατικά: «Είμαστε κοντά σας μη φοβάστε. Να αισθάνεστε ασφαλείς, σας προστατεύουμε από οποιαδήποτε τρομοκρατία». Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.
Ιγνάτιος εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο καταδίκαζε τις αντισημιτικές δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.
Σε αναγνώριση των εκδηλώσεων αγάπης του Μητροπολίτη
Δημητριάδος, η Κοινότητα του απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Επιτρέψτε
μας με το θάρρος που αντλούμε από την αγάπη Σας, να Σας
πούμε ότι είστε ο πραγματικός εκφραστής της Χριστιανικής
θρησκείας, την οποία σεβόμαστε ευλαβικά, γιατί διδάσκει
αγάπη και μόνο αγάπη. Για μία ακόμη φορά, Σας εκφράζουμε εκτός από τις θερμές μας ευχαριστίες, την αγάπη και το
σεβασμό μας».

αντινομάρχη κα Νατάσα Οικονόμου και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο.
Ο πρέσβης έγινε δεκτός με εγκαρδιότητα απ΄ όλους τους θεσμικούς παράγοντες και στις συναντήσεις του αναφέρθηκε
στα προγράμματα που αφορούν την πολύ καλή προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς.
Το βράδυ, στο Κοινοτικό Κέντρο, έγινε προς τιμήν του πρέσβη
Καμπαλάτ Σαμπάτ (φωτογραφία), στο οποίο παρέστησαν εκ
μέρους του Κ.Ι.Σ.Ε. ο αντιπρόεδρος κ. Μώρις Μαγρίζος, εκ
μέρους της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Κοινοτικής Συνελεύσεως κ. Σόλων Παρέντε, η γεν. γραμματέας της Ι.Κ. Λάρισας κα Μπέτυ Μαγρίζου, καθώς και μέλη της Κοινότητας.

Ο ΤΥΠΟΣ έγραψε…
Πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών
για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Η οργάνωση Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να υλοποιήσουν
το πρόγραμμα «Αγνοώντας το Παρελθόν καταδικάζουμε το
Μέλλον», το οποίο θα διαρκέσει 8 μήνες και θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ενημέρωση των μαθητών γύρω από τα
γεγονότα που σχετίζονται με τα στρατόπεδα εξόντωσης και τα
θύματα του ναζισμού στα Βαλκάνια.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρόκειται να
διεξαχθεί έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες, το διαδίκτυο και σε
άλλες ακαδημαϊκές πηγές, σχετικά με τα παραπάνω θέματα.
Ταυτόχρονα, άνθρωποι που βίωσαν, είτε προσωπικά είτε από
κοντινά τους πρόσωπα, εμπειρίες σε στρατόπεδα εξόντωσης
θα δώσουν γραπτές καταθέσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι πληροφορίες που
έχουν περισυλλεχθεί θα οργανωθούν σε ένα εγχειρίδιο αποτελεσμάτων, ένα άλμπουμ φωτογραφιών, ένα dvd και ένα
εκπαιδευτικό παιχνίδι. Όλα αυτά θα δοθούν σε σχολεία της
Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση των μαθητών.
(Αδέσμευτος Τύπος, 4.11.10)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
«ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το έκτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλά- σημιτισμού στην Ελλάδα. Η ιστορική αναδρομή και τα σημεία
δος, με τίτλο «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»,
ξεσπάσματος της βίας εναντίον των Εβραίων, κατέδειξαν πως η
εχθρότητα κατά του «άλλου» Εβραίου έχει δυστυχώς βαθιές ρίπραγματοποιήθηκε στις 2 και 3.12.10, στο E.M.E. στην Αθήνα.
Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε φέτος από το Υπουργείο Εξωτερι- ζες στη χώρα μας.
Η ιστορικός κα Οντέτ Βαρών-Βασάρ μίλησε για τη «στρατοπεδικών, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και την Πρεκή λογοτεχνία» με βάση τα βιβλία του Πρίμο Λέβι και του Χόρχε
σβεία της Γερμανίας. Σημαντικές εκδόσεις προσφέρθηκαν στους
εκπαιδευτικούς, χάρη σε γενναιόδωρες χορηγίες των κ. Αλέξαν- Σεμπρούν ενώ μοίρασε στους παρευρισκομένους την εργογραδρου Σιμχά, Σαμουήλ Μόρδου και Μάκη Μπατή, καθώς και της φία των δύο συγγραφέων και δηλώσεις συμμετοχής για ένα σεΙ.Κ. Θεσσαλονίκης, του ΚΙΣΕ και του Ε.Μ.Ε.
μινάριο που προετοιμάζει για το θέμα της «στρατοπεδικής λοΤην έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτισαν ο πρέσβης κ. Αλέξανδρος γοτεχνίας».
Φίλων, εκπρόσωπος του Υπουργείου ΕξωΟ ειδικός καλεσμένος από το Yad Vashem,
τερικών και επικεφαλής της Ελληνικής
κ. Γιφτάχ Μεΐρι, παρουσίασε ένα πλήρες
Αντιπροσωπείας στο International Task
εργαστήριο διδασκαλίας με βάση την παForce, ο πρόεδρος του Ε.Μ.Ε. κ. Μάκης
ρουσίαση και το σχολιασμό εικόνων από
Μάτσας και ο κ. Μωυσής Κωνσταντίνης,
την καθημερινή ζωή στο Γκέτο της Βαρμέλος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Ε.
σοβίας. Μέσα από τις φωτογραφίες ενός
Μέσα από τις εισηγήσεις έγινε προσπάΓερμανού στρατιωτικού φωτογράφου, του
θεια να τοποθετηθεί το δύσκολο θέμα του
Φρήντριχ Γιόστ, που τραβήχτηκαν μέσα
Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων στο
στο Γκέτο, έγιναν ορατές στους εκπαιευρύτερο ιστορικό του πλαίσιο.
δευτικούς -και συζητήθηκαν εκτενώς- οι
Η καθηγήτρια κα Μαρία Ευθυμίου έκατραγικές συνθήκες διαβίωσης, ο αγώνας
νε μια περιεκτική αναδρομή στην ιστορία
για επιβίωση και γενικά η ζωή μιας «μελτης 2.300 ετών παρουσίας των Εβραίων
λοθάνατης» κοινωνίας που ασφυκτιούσε
Στιγμιότυπο από το Σεμινάριο.
στο ελληνικό χώρο, εστιάζοντας στις σημέσα σε αυστηρά όρια. Το «πακέτο» διμαντικές στιγμές της.
δασκαλίας συνοδεύτηκε από την προβοΣτη συνέχεια, ο ιστορικός κ. Ιάσονας Χανδρινός παρουσίασε τα λή ενός ντοκιμαντέρ της ισραηλινής τηλεόρασης με μαρτυρίες
γεγονότα του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα από την ιταλική επί- Πολωνοεβραίων επιζώντων του Γκέττο.
θεση του 1940, μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η ει- Η ανακοίνωση της νομικού εγκληματολόγου κας Χαράς Γαλανού
σήγηση εμπλουτίστηκε από φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέμας εισήγαγε στη νομική πραγματικότητα των όρων «γενοκτοντα από τη συλλογή του Μουσείου.
νία» και «εθνική κάθαρση», αναλύοντας τους λόγους για τους
Η κα Ελένη Μπεζέ-Καμχή, με την εισήγησή της «Η συμβολή των οποίους το Ολοκαύτωμα αποτελεί κατ’ εξοχήν παράδειγμα γεμαρτυριών στη μελέτη και στη διδασκαλία της Γενοκτονίας των νοκτονίας, ενώ έθιξε επίσης το φλέγον ζήτημα της άρνησης του
Εβραίων - Με αφορμή την έκδοση Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελ- Ολοκαυτώματος.
λάδας», εστίασε στο θέμα των μαρτυριών που είναι εξαιρετικής Η διευθύντρια του Ε.Μ.Ε. κα Ζ. Μπαττίνου παρουσίασε εργαστήριο της εκπαιδευτικού και συγγραφέα κας Μαρίζας Ντεκάστρο,
σημασίας για κάθε σχετική έρευνα.
Η επαφή με επιζώντες είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή στο σεμι- καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στο σεμινάριο. Το εργανάριο του Ε.Μ.Ε. Φέτος ο κ. Δανιήλ Αλχανάτης, επίτιμος πρόεδρος στήριο, με τίτλο «Μια πρόταση για τη δημιουργική χρήση της
της Ι.Κ. Αθηνών, μίλησε για την οργάνωση των Εβραίων φοιτητών λογοτεχνίας στην τάξη», είχε ως κεντρικό πυρήνα το βιβλίο «Το
στο ΕΑΜ και τη συμμετοχή του στην Αντίσταση ως αντάρτης του Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», το οποίο προσφέρεται ως εξαίΕΛΑΣ στην Εύβοια. Ο κ. Αλέξανδρος Σιμχά, ηλικίας 6 ετών στην ρετο διδακτικό εργαλείο.
Κατοχή, αποκάλυψε την εμπειρία ενός «κρυμμένου παιδιού» και
Η αρχαιολόγος κα Αναστασία Λουδάρου παρουσίασε στους συμμετέτον τρόπο με τον οποίο ο διωγμός αλλά και η διάσωσή του σημά- χοντες το πρόγραμμα Judaica Europeana (www.judaica-europeana.
eu), στο οποίο το Ε.Μ.Ε. συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Το θέμα
δεψαν τη μετέπειτα ζωή του.
Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με την προβολή της ομιλίας της «Judaica Europeana: Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό
του ντοκιμαντέρ «Το Τραγούδι της Ζωής», του γνωστού σκηνοθέ- εργαλείο» είχε ως στόχο την ανάδειξη του εν λόγω ευρωπαϊκού
τη και παραγωγού κ. Τώνη Λυκουρέση, ο οποίος κατέγραψε με προγράμματος, το οποίο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για
επιδεξιότητα και ευαισθησία την ιστορία της διάσωσης των 275 την προώθηση και προβολή του εβραϊκού πολιτισμού.
Εβραίων της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ζακύνθου.
Τέλος, η κα Οριέττα Τρέβεζα-Σούση, παρουσίασε τα εκπαιδευΗ δεύτερη μέρα του σεμιναρίου ξεκίνησε με την κα Νίνα Αλκα- τικά προγράμματα του Μουσείου και τα νέα εκθέματα στο χώλάη και την «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών». H καθηγήτρια ρο. Φέτος η συζήτηση στράφηκε γύρω από την φωτογραφική
χορού και χοροθεραπεύτρια, πρότεινε έναν εναλλακτικό τρόπο έκθεση «Σύλβια», του Βίκτορα Κοέν, που εκτίθεται στο χώρο
διδασκαλίας για μια «Βιωματική Διδασκαλία του Ολοκαυτώματου Μουσείου -και μάλιστα στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε
τος μέσω της Τέχνης» και έκανε μια πρακτική άσκηση με τους το σεμινάριο.
εκπαιδευτικούς.
Ζανέτ Μπαττίνου
Στη συνέχεια ο κ. Άλκης Ρήγος μίλησε για την ιστορία του αντιΔιευθύντρια Ε.Μ.Ε.
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