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7η Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ Ορθοδοξίας & Ιουδαϊσμού

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Από 10 - 12 Νοεμβρίου 2009 έγινε στην Αθήνα η 7η Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ Ορθοδοξίας & Ιουδαϊσμού, με θέμα «Ο
κόσμος σε κρίση - Ηθικές προκλήσεις και Θρησκευτικές προοπτικές». Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο της
Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει και τη Διεθνή Εβραϊκή Επιτροπή Διαθρησκειακών Διαβουλεύσεων. Εξέχουσες προσωπικότητες, Μητροπολίτες, Ραββίνοι και καθηγητές θεολόγοι, ήταν εισηγητές στο Συνέδριο αυτό αναλύοντας
τις θέσεις των δύο θρησκειών σε φλέγοντα θέματα του καιρού μας, όπως η ηθική στην κοινωνία και την οικονομία, η διάδοση των θρησκευτικών αρχών μέσα από τη φιλανθρωπία, οι
θέσεις και ο ρόλος των θρησκειών για σύγχρονα θέματα όπως
παιδεία, ξενοφοβία, τρομοκρατία, φονταμενταλισμός και εξτερεμισμός.
Η χριστιανορθόδοξη αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, διευθυντή του Γραφείου της
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιελάμβανε
επίσης εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιερουσαλήμ, Μόσχας,
Σερβίας, Ρουμανίας και Γεωργίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος,
των Εκκλησιών Κύπρου, Πολωνίας, Αλβανίας και Τσεχίας.
Η εβραϊκή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ραββίνο Ρίτσαρντ
Μάρκερ, πρόεδρο της Διεθνούς Εβραϊκής Επιτροπής Διαθρησκειακών Διαβουλεύσεων, περιελάμβανε επίσης εκπροσώπους του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου, της Διεθνούς Μπενέ Μπερίτ, καθώς και Ραββίνους.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου διαβάστηκαν τα μηνύματα του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας Θεόδωρου και Ιεροσολύμων Θεόφιλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου, καθώς και του πρωθυπουργού
κ. Γεω. Παπανδρέου, της υπουργού Παιδείας κας Α. Διαμαντοπούλου και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών κ. Δημ.

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ…»
ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί
ο νοικοκύρης…» θυμίζει η ενέργεια του Κ. Πλεύρη να μηνύσει
τρία στελέχη της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας», που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη του. Τους κατηγορεί για
διάδοση «ψευδών ειδήσεων» που μπορούν να προκαλέσουν «εύλογη ανησυχία στους πολίτες».
Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ θρησκειών και παραδόσεων, ο κατά δήλωσή
του οπαδός του Ναζισμού, ο συκοφάντης των Εβραίων, απομονωμένος από την κοινή γνώμη (εκτός από μία ελαχιστοποιημένη
ομάδα των ιδίων με αυτόν αντιλήψεων) απετόλμησε και τούτη
την ενέργεια. Την απετόλμησε με την ελπίδα ότι θα μπορέσει
έτσι να επανέλθει στην επιφάνεια της δημοσιότητας.
ΠΡΕΠΕΙ να ομολογηθεί ότι το θράσος του μηνυτή είναι «δικαιολογημένο» αφού βρέθηκε ελληνικό δικαστήριο (και μάλιστα πενταμελές Εφετείο!) να τον αθωώσει για τα όσα συκοφαντικά
έγραφε και δια του λόγου υποστήριξε κατά των Εβραίων.
«ΕΥΛΟΓΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ στους πολίτες» αναμφισβήτητα δεν προκαλούν τα όσα τίμια και ευθαρσώς κατήγγειλε η «Αντιναζιστική Πρωτοβουλία». Εύλογη ανησυχία, μαζί με πολλά ερωτηματικά, προκαλεί η προκλητική αθώωση του Πλεύρη, ο οποίος φαίνεται θεωρεί ότι μπορεί να εξακολουθήσει στο διηνεκές να
υβρίζει ατιμώρητα.
Μ.Κ.

Δρούτσα. Στην εναρκτήρια συνεδρία παρέστησαν ο πρέσβης
του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Α. Γιαχία, εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών ο διευθυντής Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων πρέσβης κ. Χρ. Λάζαρης και η εκπρόσωπος
του υπουργείου Παιδείας κα Ε. Χατζηανδρέου. Εκ μέρους του
Ελληνικού Εβραϊσμού παρέστησαν ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ.
Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας, και
το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣ κ. Β. Ελιέζερ και εκ μέρους της Μπενέ Μπερίτ ο κ. Λ. Γαβριηλίδης.
Στο περιθώριο της Συνάντησης, ολιγομελής αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, τον Ραββίνο Μάρκερ, τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ο πρωθυπουργός με μέλη των δύο αντιπροσωπειών
και τον πρόεδρο του ΚΙΣ

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για τον Λ. Μπενμαγιόρ

Όταν ο ίδιος επέλεξε να αποσυρθεί από την επίσημη ενασχόλησή
του με την Κοινότητα, το Συμβούλιο αναγνωρίζοντας το σύνολο
της προσφοράς του τον τίμησε αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο
Πρόεδρό της.
Η αναγνώριση του έργου του δεν υπήρξε όμως μόνο ενδοκοινοτικό
ζήτημα, καθώς στις 24 Δεκεμβρίου του 2001 ο αείμνηστος Λέων
Μπενμαγιόρ τιμήθηκε από τον τέως Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο με το Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος της Τιμής.
Ακόμη όμως και όταν αποσύρθηκε από τα επίσημα καθήκοντά
του έχοντας λάβει όλες αυτές τις τιμές παρέμεινε κοντά μας,
φροντίζοντας να ενημερώνεται και να μας βοηθά, όποτε του το
ζητούσαμε με τις συμβουλές και την πολύτιμη εμπειρία του.
Με τις πράξεις του στα χρόνια που υπηρέτησε την Κοινότητά μας,
κατέστησε τον εαυτό του ένα μεγάλο κομμάτι της μεταπολεμικής
ιστορίας της. Η Κοινότητά μας θα τον τοποθετήσει στο βάθρο
των μεγάλων τέκνων της.
Η άλλη μεγάλη του αγάπη και φροντίδα ήταν η οικογένειά του.
Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη που έτρεφε για κάθε ένα από τα
μέλη της. Για τη σύζυγό του Τζίλντα που του στάθηκε σ’ όλη
του τη ζωή και τον στήριξε σε όλες του τις επιλογές. Όταν
ανέφερε το όνομά της τα χείλη του έσταζαν μέλι και η καρδιά
του ξεχείλιζε από αγάπη. Τα παιδιά του τον Τζέκη, τον Ίνο και
το Γιόφι από νωρίς προσπάθησε να τα εμπνεύσει με τις αξίες
της οικογένειας και να τους μεταγγίσει το αίσθημα αγάπης και
προσφοράς για την Κοινότητά μας.
Η μεγάλη του αγάπη ήταν η οικογένειά του. Σε κάθε γιορτή
φρόντιζε η οικογένεια να είναι συγκεντρωμένη γύρω από το
γιορτινό τραπέζι. Και τι υπερηφάνεια ένιωθε όταν στην ερώτησή
μας «Πού θα περάσεις τις γιορτές κ. Λεών;» απαντούσε «θα
μαζευτούμε όλοι μαζί στο σπίτι».
Τελικά ο αείμνηστος Λεών δικαίωσε τη ζωή του. Και οι δύο αγάπες
στις οποίες αφιερώθηκε Κοινότητα και οικογένεια μεγάλωσαν
και πρόκοψαν και σ’ αυτό έβαλε όχι ένα μικρό αλλά ένα μεγάλο
λιθάρι ο εκλιπών αείμνηστος συνεργάτης και φίλος μας Λέων
Μπενμαγιόρ.
Θα τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη και νοσταλγία. Η Κοινότητα τον
έγραψε στην Ιστορία της με χρυσά γράμματα και η οικογένειά
του τον έκλεισε στις καρδιές της σαν το πιο πολύτιμο κομμάτι
της ζωής της. Ακολούθως το Κοινοτικό Συμβούλιο

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης συνήλθε έκτακτα
με τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Επίτιμου Προέδρου
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
ΛΕΩΝ ΙΑΚΩΒ ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στο
θλιβερό γεγονός και στην προσωπικότητα του εκλιπόντος. Ο
αείμνηστος Λεών Μπενμαγιόρ υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες
της μεταπολεμικής Κοινότητάς μας. Η ζωή του περιστράφηκε
γύρω από δύο μεγάλες αγάπες του, στις οποίες αφιέρωσε όλη
του τη φροντίδα και την δραστηριότητα του: την Κοινότητα και
την οικογένειά του. Κατά την κατοχή βρέθηκε μαζί με το σύνολο
του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης στα Ναζιστικά στρατόπεδα
στην Πολωνία. Στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου από όπου γλύτωσε
ως εκ θαύματος, μαζί με ελάχιστους ακόμη συμπατριώτες του
Θεσσαλονικείς Εβραίους. Μετά την απελευθέρωση γύρισε στην
Θεσσαλονίκη όπου, μαζί με λίγους άλλους εμπνευσμένους
συνεργάτες, εργάστηκε σκληρά για την αναστήλωση της
Κοινότητάς μας. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλα και
δυσεπίλυτα. Από την μια έπρεπε να ανασυσταθεί η Κοινότητα ως
οργανισμός με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγετο το γεγονός
αυτό εκείνη την εποχή και από την άλλη έπρεπε να συντηρηθούν
και να επιζήσουν οι Εβραίοι που γύρισαν από τα στρατόπεδα
και όσοι επέστρεψαν από τα βουνά όπου είχαν ενταχθεί στην
αντίσταση ή κρυφτεί για να γλιτώσουν.
Τα προβλήματα τεράστια και η προσπάθεια τιτάνια.
Σιγά-σιγά όμως η ζωή της Κοινότητας έπαιρνε μορφή και οι
δραστηριότητές της απαιτούσαν την προσπάθεια των λίγων
ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους σ’ αυτό. Στην πρώτη
γραμμή αυτής της προσπάθειας ο αείμνηστος Λέων Μπενμαγιόρ,
που αποχαιρετούμε σήμερα.
Εντάχθηκε στην επιτροπή περιθάλψεως, στην επιτροπή
σχολικής αρωγής, στην επιτροπή κατασκήνωσης και παντού,
όπου οι ανάγκες της νεολαίας το απαιτούσαν. Αισθάνονταν
σαν πατέρας όλων των νέων. Και έτσι τον έβλεπαν και αυτοί,
σαν πατέρα τους.
Με το πέρασμα των χρόνων η Κοινότητα εύρισκε το δρόμο της
και το βηματισμό της και ο Λέων Μπενμαγιόρ πάντοτε κοντά
της, πάντοτε πολεμιστής.
Διατέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας από το 1978 έως και το
1993. Όλοι τον θυμούνται στην θέση αυτή να κρατά στιβαρά
το τιμόνι της Κοινότητάς μας οδηγώντας την με δύναμη αλλά
και δικαιοσύνη στο δρόμο της προκοπής.
Έδινε πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεολαία και στην εμπέδωση
της ταυτότητάς της. Ενθάρρυνε κάθε κίνηση που έδινε σε αυτήν
όραμα και πνευματικούς στόχους, γνωρίζοντας πως τα παιδιά
αυτά αποτελούν το μέλλον της Κοινότητας.
Καμία δραστηριότητα κανένας σκοπός δεν ξέφευγε από το
άγρυπνο μάτι του. Ήταν πανταχού παρών. Αλλά με έναν τρόπο
σοφό, σαν τους παλιούς Χαχαμίμ της παράδοσής μας. Τον διέκρινε
η ολοκληρωτική αφιέρωση στην αποστολή του, η αγάπη για την
Κοινότητα και τους ανθρώπους της και η δικαιοσύνη στην κρίση
του.

αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του αειμνήστου εκλιπόντος
τη βαθύτατη θλίψη του και την οδύνη του.
2. Να συμμετάσχει σύσσωμο στην κηδεία και να καταθέσει
στεφάνι στη μνήμη του αειμνήστου εκλιπόντος.
3. Να τιμήσει την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του:
Κάνοντας την κηδεία με Κοινοτική δαπάνη.
- Ονομάζοντας την αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινοτικής
Συνελεύσεως και του Κοινοτικού Συμβουλίου εις «Αίθουσα
Λεών Μπενμαγιόρ».
4. Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα κατά την νεκρώσιμη ακολουθία
και να δοθεί προς δημοσίευση στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας
γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Εσθήρ Λέων Ναάρ, ετών 77
-Ματθίλδης Σολομών Σαλάριο, ετών 84
-Εβελύν Νέλου Λεβή, ετών 69
-Αλέγρας Λέων Καπέτα, ετών 92
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Δαυίδ Μαξ Καράσσο, ετών 88
-Μαρί Ηλία Καμχή, ετών 87
-Λέων Ιακώβ Μπενμαγιόρ, ετών 93
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας
γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Ρένας
Χαΐμ Λεβή, ετών 86.
• Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθηκε
ότι απεβίωσε στο Λονδίνο, σε ηλικία 70
ετών, ο Σεμτώβ Ιωσήφ Σαμουήλ, γιος του
αειμνήστου προέδρου της Κοινότητας Βόλου
με πολυετή και σημαντική προσφορά. Η
Ι.Κ. Βόλου εκφράζει τα συλλυπητήριά της
προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Ηλία
Ισαάκ Αλτσέχ με την Εφράτ Μπατ Αβραάμ
Αβίνου.
ΧΑΛΚΙΔΑ.- Από την Ι.Κ. Χαλκίδας μας
ανακοινώθηκαν οι γάμοι των:
-Βενιαμίν (Μπένη) Κοέν με την Έστερ
Μπατ Αβραάμ Αβίνου
-Ισαάκ (Ζακ) Μάιση με την Καρολίνα
Ματαθία
-Γκαμπόρ Ντέζο Φέχερ με την Έστερ
Μάιση
Από την Ι.Κ. Αθηνών
Η Ι.Κ. Αθηνών, προκειμένου να ενισχύσει
την προσπάθεια του Δ.Σ. της Ε.Ν.Α. για
καλύτερη οργάνωση και συντονισμό
των δραστηριοτήτων της Νεολαίας της
Κοινότητας, προτίθεται να προβεί στις
παρακάτω ενέργειες:
α. Να χρηματοδοτήσει πλήρως την
εκπαίδευση ενός ατόμου σε ειδικό

σεμινάριο 6 μηνών στο Ισραήλ.
β. Ν α απασχολήσει στη συνέχεια
δοκιμαστικά το ίδιο άτομο για ένα
χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης
της συνεργασίας, με αντικείμενο την
υποστήριξη της Νεολαίας.
Για τον σκοπό αυτό, η Ι.Κ. Αθηνών καλεί
τους υποψήφιους να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, εφ΄ όσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 25 έως 35 ετών
και
2. Να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά και
χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 σύντομο
βιογραφικό σημείωμα στο
email: athjcomm@otenet. gr ή
στο fax 210.3220761 της Υπηρεσίας.
Επιτροπή από μέλη των Δ.Σ. της Ι.Κ.
Αθηνών και της Ε.Ν.Α. θα αξιολογήσουν
τις υποψηφιότητες και θα καλέσουν
τους επικρατέστερους για προσωπική
συνέντευξη
ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ
ΛΑΡΙΣΑ.- Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2009
έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή
θρησκευτικής ενηλικίωσης -Μπατ Μιτσβάτων νεαρών κοριτσιών, Ρακελίνας και
Λύντιας Μαγρίζου, της Καρολίνας και
του Σίμων, και της ΄Ερικας Μουσά, της
Νίνας και του Σόλωνα.
Τα κορίτσια έψαλαν ύμνους και απήγγειλαν
αποσπάσματα της Τορά, που διδάχτηκαν
από τον Σοφολογιώτατο Ραββίνο Λάρισας
κ. Ηλία Σαμπετάϊ και δέχθηκαν τις ευχές
των συγγενών και φίλων που τις τίμησαν
με την παρουσία τους.
Το Δ.Σ. της Ι. Κ. Λάρισας εύχεται στη
Ρακελίνα, τη Λύντια και την ΄Ερικα να
έχουν υγεία, πρόοδο και πάντα επιτυχίες
στην ζωή τους.
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΛΑΡΙΣΑ.- Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009,
έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή
θρησκευτικής ενηλικίωσης -Μπαρ Μιτσβάτου νεαρού Ελιέζερ-Σολομών Καμπελή.
Ο Ελιέζερ-Σολομών, με την καθοδήγηση
του Σοφολογιώτατου Ραββίνου Λάρισας κ.
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Ηλία Σαμπετάϊ, διάβασε την Περασά της
Εβδομάδας και δέχθηκε τα συγχαρητήρια
και τις ευχές των συγγενών και φίλων που
παρέστησαν στην τελετή. Το Δ.Σ. της Ι.Κ.
Λάρισας εύχεται στον νεαρό ΕλιέζερΣολομών να έχει υγεία και πρόοδο και
να τιμά πάντα τις παραδόσεις και τους
νόμους που διδάχθηκε.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας εύχονται
καλή σταδιοδρομία και πρόοδο στους:
- Χαΐμ Φριζή, του Ισαάκ, για την απόκτηση
του πτυχίου από το ΤΕΙ Χαλκίδας, του
Τμήματος Μηχανολογίας.
- Ιάκωβο Φριζή, του Μωϋσή, για την
εισαγωγή του στη Σχολή Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ευχαριστεί
θερμά τον κ. Βίκο Αμαρίλιο για την
εθελοντική του προσφορά στη
μεταφορά υλικού για το 5o σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς, με τίτλο «Διδάσκοντας
για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», που
διοργάνωσε το Μουσείο, και του εύχεται
τα καλύτερα.

ΟΠΑΙΕ - 19ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Δ.Σ. του ΟΠΑΙΕ, κατά τη συνεδρίασή
του της 21.10.2009, απεφάσισε τη
σύγκληση του 19ου Τακτικού Συνεδρίου
των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν
αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών του
Συνεδρίου του Κ.Ι.Σ. 30-31 Ιανουαρίου
2009, Σάββατο και Κυριακή, σε αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Κ. Αθηνών
(Βησσαρίωνος 9 και Σίνα, 2ος όροφος).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.
του ΟΠΑΙΕ να καταθέσουν τις αιτήσεις
τους τουλάχιστον 14 ημέρες πριν τη
σύγκληση του Συνεδρίου στις αντίστοιχες
Κοινότητές τους.
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έκφρασης και των αντισημιτικών σχολιασμών. Ο κ. Μπέικερ
τόνισε, επίσης, το θέμα της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, η
οποία, παρ΄ ότι ισχύει σε πολλές χώρες της περιοχής του ΟΑΣΕ, είτε δεν εφαρμόζεται, είτε παρερμηνεύεται, είτε δεν ενθαρρύνεται από τα κατά τόπους νομικά συστήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η δίκη του Κ. Πλεύρη για
το άκρως αντισημιτικό βιβλίο του «Εβραίοι - Όλη η Αλήθεια»
και η πρόσφατη αθώωσή του από το Εφετείο. Για την περίπτωση της Ελλάδας ο κ. Μπέικερ επεσήμανε ότι παρ΄ ότι η σχετική νομοθεσία ισχύει από το 1979, μόνο μία υπόθεση κατέληξε
σε καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου (εννοώντας την καταδίκη της εφημερίδας «Ελεύθερος Κόσμος» για άρθρο που ανέφερε «Δόξα τω Θεώ, ούτε 1.500 Εβραίοι δεν έχουν μείνει στη
Θεσσαλονίκη»), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δικαστές είναι απρόθυμοι να βασίσουν τις αποφάσεις τους στον ισχύοντα
αντιρατσιστικό νόμο.

Συνέχεια από σελ. 1

7η Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ
Ορθοδοξίας & Ιουδαϊσμού

αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Παπανικολάου, τον γ.γ. του Συμβουλίου
Ραββίνων Β. Αμερικής Ραβ. Τζέι Ροζενμπάουμ, τον εκπρόσωπο
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αρχιμανδρίτη Ινοκέντιο Έξαρχο,
τον εκπρόσωπο του WJC κ. Μαράμ Στερν και τον πρόεδρο του
ΚΙΣ κ. Μ. Κωνσταντίνη, είχαν επίσημες συναντήσεις με τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο και με τον πρωθυπουργό
κ. Γεώργιο Παπανδρέου, οι οποίοι επαίνεσαν την πρωτοβουλία
και αναγνώρισαν τη σημασία του Διαλόγου για την εξάλειψη
των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών φαινομένων.
Στις 12.11.09, μετά τη λήξη του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες
παρέστησαν σε δεξίωση που παρέθεσαν προς τιμήν τους το
Κ.Ι.Σ. και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, στο Πνευματικό
Κέντρο της Κοινότητας. Τους συνέδρους καλωσόρισε με σύντομο
χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας.
Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ.
Μ. Κωνσταντίνης και αντιφώνησαν ο Μητροπολίτης Γαλλίας
και ο Ραββίνος Μάρκερ. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης
ο πρέσβης κ. Λάζαρης και οι Ραββίνοι Αθηνών κ. Ι. Αράρ, Ισ.
Μιζάν και Ι. Μεναχέμ.
Το Κ.Ι.Σ. προσέφερε στους συνέδρους τα βιβλία «Το Ολοκαύτωμα
των Ελλήνων Εβραίων - Μνημεία και Μνήμες» και «Νέοι στη
Δίνη της Κατοχής».

Συνέδριο της Casa Sefarad για
τους Σεφαραδίτες των Βαλκανίων
Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου 2009, η Casa Sefarad
- Israel διοργάνωσε στη
Μαδρίτη Συνέδριο με θέμα τους «Σεφαραδίτες της
Διασποράς». Το θέμα του
Συνεδρίου εστιάστηκε κυρίως στους Σεφαραδίτες των
Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου και συμμετείχαν εκπρόσωποι εβραϊκών κοινοτήτων από τις συγκεκριμένες χώρες.
Στο Συνέδριο αναλύθηκε, επίσης, το θέμα της αναβίωσης του
Σεφαραδίτικου πολιτισμού στις εβραϊκές κοινότητες, καθώς και
της δημιουργίας στενότερων σχέσεων με την Ισπανία.
Κατά την εναρκτήρια τελετή έγινε εισήγηση με θέμα «Οι Εβραίοι των Βαλκανίων» και ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας με τίτλο «Εικόνες ενός χαμένου κόσμου», η οποία
αποτελείτο από φωτογραφίες και μαρτυρίες Σεφαραδιτών της
περιοχής. Η έκθεση δημιουργήθηκε από την «Centropa», μια
διαδραστική βάση δεδομένων με μαρτυρίες επιζώντων του
Ολοκαυτώματος.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν
το Τολέδο, όπου ξεναγήθηκαν στα ιστορικά μνημεία της πόλης
και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Εβραϊκών Κοινοτήτων
της Ισπανίας. Κατά τη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι των Σεφαραδιτικών Κοινοτήτων μίλησαν για τα ήθη και τα έθιμα των
Σεφαραδιτών στις χώρες τους.
Σε ιδιαίτερη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας
ο υπουργός κ. Μιγκέλ Μορατίνος συναντήθηκε, μεταξύ άλλων,
με τους εκπροσώπους του ελληνικού εβραϊσμού κ. Μ. Κωνσταντίνη, πρόεδρο του ΚΙΣ και Δ. Σαλτιέλ πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης (φωτογραφία), οι οποίοι σε χαιρετισμό που απηύθυναν
κατά τη συνάντηση μίλησαν για τα ήθη και τα έθιμα των Σεφαραδιτών της Ελλάδας.

Συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις Διακρίσεις
και την Ανεκτικότητα
Στις 5 Οκτωβρίου 2009 έγινε στη Βαρσοβία, στα πλαίσια των
εργασιών του ΟΑΣΕ, συνέδριο που διοργάνωσε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τις
φυλετικές διακρίσεις και την ανεκτικότητα.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η επικοινωνία εκπροσώπων των
ΜΚΟ και των κοινωνικών φορέων με τους Προσωπικούς Αντιπροσώπους της προεδρεύουσας χώρας του ΟΑΣΕ, που όπως είναι
γνωστό φέτος είναι η Ελλάδα, προκειμένου να εκτιμηθούν τα
ζητήματα ρατσισμού και η πρόοδος που έχει γίνει σε κάθε χώρα
για την αντιμετώπισή τους. Τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνης, ο οποίος συμμετείχε στις σχετικές με τον αντισημιτισμό συνεδρίες.
Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ συμμετείχαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε επιμέρους ομάδες εργασίας, αντάλλαξαν
απόψεις, έθεσαν προτεραιότητες και μετέφεραν στους Προσωπικούς Αντιπροσώπους την κατάσταση που επικρατεί στις
χώρες - μέλη του ΟΑΣΕ.
Ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του ΟΑΣΕ για θέματα Αντισημιτισμού, Ραββίνος Αντριου Μπέικερ, στην εισήγησή του αναφέρθηκε ιδιαίτερα τον Τύπο και τα ΜΜΕ, τονίζοντας την ανάγκη να
αντιμετωπισθεί το θέμα χωρίς να πληγεί η ελευθεροτυπία, μέσω της υιοθέτησης του βασικού ορισμού του αντισημιτισμού,
που θέτει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ελευθερίας της
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φερε στους Εβραίους η Αντίσταση, ενώ αντιπροσωπευτικά για
την αυτοθυσία του απλού Έλληνα Χριστιανού παρουσιάζεται η
ιστορία μιας οικογένειας από την Πάτρα, του Ηλία και της Κατερίνας Μίχαλου.
Η ιδέα για τη έκθεση των «Ελλήνων Σωτήρων» αρχικά παρουσιάστηκε την περασμένη Άνοιξη, σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει
το Κέντρο, στο χώρο του, με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες
Εβραίοι» και ομιλητή τον Δρα Μίμη Κοέν, καθηγητή επανορθωτικής και πλαστικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο
Σικάγο. Στη διάλεξή του, η οποία περιελάμβανε και προβολή σλάιντς, ο κ. Μ. Κοέν αναφέρθηκε στην ιστορία του διωγμού των Ελλήνων Εβραίων, στον αφανισμό της Κοινότητας κατά το Ολοκαύτωμα αλλά και στις θαρραλέες πράξεις συμπαράστασης των Ελλήνων Χριστιανών. Έκτοτε ξεκίνησε μία γόνιμη συνεργασία μεταξύ
εκπροσώπων της ελληνικής και εβραϊκής κοινότητας του Σικάγο,
του Πίτερ και η Λίτσας Δρόσου, του Δρα Αρθουρ Βρέτα, του κ. Στέφανου Μπεχάρα, του διευθυντή του Κέντρου Μνήμης Ολοκαυτώματος καθηγητή κ. Γκάι Στέρν, του καθηγητή κ. Μίμη Κοέν και της
διευθύντριας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κας Ζανέτ Μπαττίνου, για τη δημιουργία του αφιερωμένου στην Ελλάδα τμήματος
των Δικαίων. Το Ε.Μ.Ε. συνέβαλε στην υλοποίηση της έκθεσης με
ιστορικό υλικό και συμβουλές για την παρουσίασή του.
Το αποτέλεσμα επιβράβευσε όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση της έκθεσης αυτής που σήμερα εμπλουτίζει τον «Τοίχο των
Δικαίων» του Κέντρου Μνήμης Ολοκαυτώματος του Ντιτρόιτ με
στοιχεία από την ελληνική κατοχική ιστορία.
Για τα εγκαίνια της έκθεσης και τους «Έλληνες Σωτήρες» δημοσιεύθηκαν αφιερώματα σε ελληνόφωνες εφημερίδες των ΗΠΑ,
όπως στη Greek Star of Chicago, την Hellenic Voice of Boston κ.ά.

Στις 18.10.2009, έγιναν στο Κέντρο Μνήμης Ολοκαυτώματος
του Ντιτρόιτ, στις ΗΠΑ, τα αποκαλυπτήρια του νέου εκθέματος
με θέμα «Έλληνες Σωτήρες», που τοποθετήθηκε στον «Τοίχο των
Δικαίων», έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο αφιερωμένο στους
«Δικαίους» που στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής βοήθησαν
Εβραίους να διαφύγουν τη σύλληψη και τον εκτοπισμό.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν με κάθε επισημότητα, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, στα πλαίσια εορταστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Κέντρο για την 25η επέτειο λειτουργίας του. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο γερουσιαστής Καρλ Λεβίν
και ο βουλευτής Γκάρυ Πίτερς, του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο
Καναδός βουλευτής και τ. υπουργός Δικαιοσύνης Ιρβιν Κότλερ,
η υποπρόξενος της Ελλάδος στο Σικάγο κα Βασιλική Γκριβιτσοπούλου-Λαιμού, καθώς και εξέχοντα μέλη της ελληνικής και της
εβραϊκής κοινότητας του Ντιτρόιτ και του Σικάγο.
Το νέο υλικό, που εκτίθεται πλέον μόνιμα στο Κέντρο Ολοκαυτώματος του Ντιτρόιτ, περιλαμβάνει δύο εκθεσιακά πλαίσια με
φωτογραφίες και κείμενο για τη δράση του κάθε Δικαίου. Οι «Έλληνες Σωτήρες» παρουσιάζονται ενδεικτικά μέσα από τις ιστορίες του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, του Άγγελου Εβερτ, των Ζακυνθινών Μητροπολίτη Χρυσοστόμου και δημάρχου Λουκά Καρέρ. Με ειδική αναφορά παρουσιάζεται η βοήθεια που προσέ-

19ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή του της 12.10.09, απεφάσισε τη σύγκληση του 19ου Τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος το
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6.30 το απόγευμα,
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)
Οι εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν την έκθεση –
αναφορά των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κ.Ι.Σ., συζήτηση για θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού
και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν και την
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 9.30 το πρωί.
Την ίδια ημέρα θα γίνει και το Συνέδριο του Ο.Π.Α.Ι.Ε.
Σημειώνουμε ότι με βάση το καταστατικό του Κ.Ι.Σ., που
εγκρίθηκε με το Π.Δ. 73/1995, ΦΕΚ 51/95, τ.Α΄, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει στις Ισραηλιτικές
Κοινότητες τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη σύγκληση
του Συνεδρίου.

Άποψη από τον «Τοίχο των Δικαίων»
στο Κέντρο Ολοκαυτώματος του Ντιτρόιτ.
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Η ανοχή της κοινωνίας στα λεγόμενα
του Πλεύρη αποτελεί ενοχή!

ρους συνεργάτες τους. Είναι ύβρη για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αυτών των ηρώων που ανατίναξαν την γέφυρα
του Γοργοπόταμου. Είναι χαστούκι στην μνήμη του άγνωστου
Έλληνα πολίτη που έκρυψε αθώους συμπολίτες του, ιουδαϊκού
θρησκεύματος, για να γλυτώσουν από τους αιμοσταγείς δολοφόνους του Γερμανικού Ράιχ.
Η αθώωση Πλεύρη είναι ένας κόλαφος στο πρόσωπο των θυμάτων της Γερμανικής θηριωδίας στα Καλάβρυτα, στο Δίστομο,
στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Κάντανο, στα Ιωάννινα, στου Φρε
και σε όλα τα χωριά και πόλεις της ελληνικής γης που μόλυναν
με τα πατήματά τους οι γερμανικές μπότες κατοχής.
Ήλθε η ώρα για να επέμβει η ελληνική Πολιτεία, γιατί όλα αυτά
τα θλιβερά γεγονότα διαδραματίζονται ερήμην της πολιτικής
και πνευματικής ηγεσίας της Ελλάδος. Ο Πλεύρης και οι ναζιστές οπαδοί του δρουν ανενόχλητοι και προκαλούν. Σε τελευταία ανάλυση, η ανοχή της κοινωνίας στα λεγόμενα του Πλεύρη αποτελεί ενοχή».

Ο Δρ. Γιώργος Α. Παπαδαντωνάκης, καθηγητής Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στο Σικάγο, σχετικά με τη δίωξη μελών
της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» για τη στάση τους κατά τη
δίκη Πλεύρη, μας απέστειλε το παρακάτω άρθρο:
«Τον περασμένο Μάρτιο το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών αθώωσε κατά σκανδαλώδη παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου
927/79 τον ναζιστή Κωνσταντίνο Πλεύρη για το περιεχόμενο
του «βιβλίου» του, «Εβραίοι όλη η αλήθεια» και πριν από μερικές μέρες ο Πλεύρης μήνυσε τα τρία μέλη της «Αντιναζιστικής
Πρωτοβουλίας» Άννα Στάη, Ρένα Κούτελου και Λάμπη Κατσιάπη, που ήταν μάρτυρες κατηγορίας του στην πολύκροτη αυτή
δίκη, η απόφαση της οποίας εκθέτει ανεπανόρθωτα την ελληνική Δικαιοσύνη και σπιλώνει την ελληνική Ιστορία.
Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να πιστεύουν ότι είναι δίκαιο ν’ αθωώνεται κάποιος που προστάζει «...να διατηρηθεί το Άουσβιτς σε αρίστη κατάσταση για να ξαναχρησιμοποιηθεί...»;
Είναι δίκαιο ν’ αθωώνεται κάποιος που καλεί σε εξόντωση των
Εβραίων και «κατηγορεί» τον Χίτλερ ότι δεν την ολοκλήρωσε
«ενώ ηδύνατο»;
Κατηγορούνται τα τρία μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
για «ψευδείς ειδήσεις» που μπορούν να προκαλέσουν «εύλογη ανησυχία στους πολίτες».
Δηλαδή, είναι ψευδής η είδηση ότι υπάρχουν 25 χημικοί, 47
φυσικοί, 12 λογοτέχνες, 48 γιατροί και 24 οικονομολόγοι Νομπελίστες; Μήπως αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία;
Δηλαδή ήταν ψεύτης ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός όταν έγραφε, ότι «...Επί του παρόντος είμαστε ανήσυχοι για την μοίρα
60.000 από τους συμπολίτες μας που είναι Εβραίοι...ζήσαμε
μαζί και στην σκλαβιά και στην ελευθερία και εκτιμούμε τα αισθήματά τους, την αδερφική στάση τους, την οικονομική δραστηριότητά τους και πάνω από όλα τον ακλόνητο πατριωτισμό
τους...»; Προκαλούν τα γραφόμενα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου εύλογη ανησυχία;
…Είναι ψευδής η είδηση και προκαλεί εύλογη ανησυχία ότι η
Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει την Παλαιά Διαθήκη στα
θρησκευτικά βιβλία της;
…Είναι ψευδής η είδηση και προκαλεί εύλογη ανησυχία ότι
υπήρξαν κρεματόρια και βιομηχανία εξόντωσης Εβραίων, αλλά και μη Εβραίων δημοκρατικών πολιτών στα μαύρα χρόνια
της ναζιστικής μπότας;
Αυτό που προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες είναι η αναβίωση του ναζισμού, φασισμού και ρατσισμού. Οι μεθοδεύσεις
για την αθώωση του Πλεύρη προκαλούν εύλογη ανησυχία.
Η μόνη λέξη που χαρακτηρίζει την αθώωση Πλεύρη είναι ΑΙΣΧΟΣ! Και η πρόσφατη μήνυση εναντίον τριών αξιοπρεπών δημοκρατικών πολιτών που διακρίνονται για υψηλό αίσθημα ευθύνης και ηθικού χρέους αποτελεί δύο φορές αίσχος!
Η αθώωση Πλεύρη είναι ένας βάναυσος βιασμός της μνήμης
του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και του ανώνυμου Έλληνα
πολίτη που πολέμησε με λιανοτούφεκα και μαχαίρια τους ναζί
κακούργους και τους προδότες δοσίλογους και κουκουλοφό-

* Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Στην Ανακοίνωση Τύπου, που εξέδωσε η «Αντιναζιστική Πρωτοβουλία», την 1.12.09, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:
«… η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία κατήγγειλε τη μεροληπτική
στάση συγκεκριμένων δικαστών υπέρ του ναζιστή, τις αντισημιτικές θέσεις που αυτοί εξέφρασαν και τις γενικότερες μεθοδεύσεις για την αθώωσή του.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αυτές οι καταγγελίες της Αντιναζιστικής αποτελούν «ψευδείς ειδήσεις» που μπορούν να προκαλέσουν «εύλογη ανησυχία στους πολίτες» (191 ΠΚ).
Οι πολίτες όμως δεν ανησυχούν όταν καταγγέλλονται αυτά τα
εξαιρετικά ανησυχητικά και μοναδικά για τη δικαιοσύνη μιας
ευρωπαϊκής χώρας φαινόμενα, αλλά ανησυχούν όταν αυτά αποκρύπτονται και αθωώνεται ο ναζισμός.
Η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία θεωρεί τη δικαστική δίωξη των
μελών της μια καθαρά πολιτική δίωξη μιας αντιφασιστικής οργάνωσης με ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος. Γιατί είναι
αυτό το τελευταίο που απέκρυψε μεθοδευμένα αυτή τη δίκη,
ώστε να μη μάθει ο κόσμος ούτε το εγκληματικό γενοκτονικό
κάλεσμα του κατηγορούμενου ναζιστή, ούτε, κυρίως, τη νομική
και ηθική αθώωση αυτού του καλέσματος από τους δικαστές.
Η μετατροπή από την εισαγγελία Πλημ/κών Αθήνας των 3 αντιναζιστών μαρτύρων κατηγορίας σε κατηγορούμενους και μάλιστα σε σύμπλευση με τον ναζιστή, θα πρέπει να ανησυχήσει
κάθε δημοκρατικό άνθρωπο στη χώρα.
Η δίωξη αυτή έχει σαν στόχο να φράξει το στόμα μιας αντιφασιστικής οργάνωσης για να μην συνεχίσει τις καταγγελίες της
ενάντια στο δικαστικό και πολιτικό σύστημα και ακόμα να τρομοκρατήσει όλους τους πραγματικούς δημοκράτες που θα επιχειρήσουν στο μέλλον να κάνουν το ίδιο.
Πιστεύουμε ότι τελικά η δίωξη της Α.Π. θα πετύχει το αντίθετο αποτέλεσμα: Καλούμε όλους τους δημοκράτες να σταθούν
αποφασιστικά στο πλευρό μας για να υπερασπίσουμε τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας που πραγματικά απειλούνται από την αυξανόμενη βία των ναζιστικών συμμοριών και του ρατσιστικού λόγου.
Για την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
Άννα Στάη, Ειρήνη Κούτελου»

6

Τα Νέα μας

Νοέμβριος 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Τιμητική Εκδήλωση για
τους τ. Προέδρους του Κ.Ι.Σ.

Παρουσίαση Βιβλίου

Απονομή Τίτλου του «Δικαίου των Εθνών»

Το Κ.Ι.Σ. και η Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων σας προσκαλούν να παραστείτε στην εκδήλωση προς τιμήν
των διατελεσάντων Προέδρων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.
Από το 1945 και κατά τη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο μέχρι το
1998, 14 Πρόεδροι ηγήθηκαν του
αντιπροσωπευτικού οργάνου του
Ελληνικού Εβραϊσμού.
Το έργο τους, άγνωστο εν πολλοίς
στη νέα –κυρίως- γενιά, θα παρουσιαστεί μέσα από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Η
εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010 και ώρα
19.00 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα)
Θα τιμηθούν οι αείμνηστοι: Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ (1945 &
1948-1949), Μίνως ΛΕΒΗΣ (1945 & 1950-1951), Ασέρ ΜΩΥΣΗΣ (1945-1948 & 1949), Χαΐμ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (1949-1950),
Δανιήλ ΚΟΕΝ-ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ (1951-1953), Δαυίδ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
(1953-1955 & 1956-1957), Δαυίδ ΣΙΑΚΚΗΣ (1955-1956), Ισίδωρος ΝΟΑΧ (1957-1963), Σαμ ΜΟΡΔΩΧ (1963-1964), Ισαάκ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1964-1967), Ιωσήφ ΛΟΒΙΓΓΕΡ (1967-1976 &
1978-1991), Αλβέρτος ΚΟΒΟ (1976-1977).
Θα τιμηθούν επίσης οι κύριοι: Δανιήλ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ (1977-1978)
και Νισήμ ΜΑΪΣ (1991-1998).

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27η
Ιανουαρίου), το Κ.Ι.Σ. σας προσκαλεί σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Νέοι στη Δίνη της
Κατοχικής Ελλάδας - Ο Διωγμός και
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943
- 1944», έκδοση του Κ.Ι.Σ. και της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Η
εκδήλωση θα γίνει
τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010,
στις 7 το απόγευμα, στο Μέγαρο
της Παλαιάς Βουλής.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
- Μανώλης Γλέζος
- Νίκος Δεμερτζής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Οντέτ Βαρών – Βασάρ, ιστορικός, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζαννετάκος.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ali Yahya και ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης θα απονείμουν το Μετάλλιο και τον Τίτλο του «Δικαίου των Εθνών», του Ιδρύματος Μνήμης του Ολοκαυτώματος Yad Vashem, σε Έλληνες Χριστιανούς για τη διάσωση Ελλήνων Εβραίων κατά την Κατοχή (1941-1944).

Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος

Παρουσίαση Βιβλίου
Το Κ.Ι.Σ. σας προσκαλεί σε εκδήλωση για την παρουσίαση του
βιβλίου «Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά την Ναζιστική Κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού χρυσού των Εβραίων», του Κωνσταντίνου
Δ. Μαγκλιβέρα, αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (έκδοση Κ.Ι.Σ.). Η παρουσίαση θα γίνει
τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12.30 μ.μ.
στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης»
του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1)
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
- Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
- Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Δ.
Μαγκλιβέρας.
Το βιβλίο εξετάζει ένα ανεξερεύνητο μέχρι σήμερα θέμα, εκείνο του νομισματικού χρυσού που αφαίρεσαν κατά την Κατοχή
οι Γερμανοί από τους Έλληνες Εβραίους. Η έρευνα γίνεται μέσα
στο γενικότερο πλαίσιο των γερμανικών επανορθώσεων που
έπρεπε να λάβει μεταπολεμικά η Ελλάδα. Το μελέτημα ερευνά το θέμα κυρίως από τη νομική του άποψη, παράλληλα με
την ιστορική, την οικονομική και την κοινωνική πλευρά.

Η Νομαρχία Αθηνών, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών σας προσκαλούν
να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις Μνήμης που θα γίνουν στην
Αθήνα με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που
θα γίνουν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010.
Πρόγραμμα:
12.00 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη
- Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Πολιτείας, τους
προέδρους του Κ.Ι.Σ., των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος
και της Ένωσης Ομήρων Ισραηλιτών Ελλάδος.
19.00 Συναγωγή Αθηνών
- Επιμνημόσυνη δέηση από τους Ραββίνους Αθηνών, στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης, μεταξύ των
οποίων 67.000 Έλληνες Εβραίοι, που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα
- Άναμμα κεριών
- Προσφωνήσεις επισήμων
- Κεντρική ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων κας Άννας Διαμαντοπούλου
- Κλασικό μουσικό πρόγραμμα
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απαράμιλλο συνδυασμό πείρας στον τομέα του αντισημιτισμού
και της ανεκτικότητας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημών,
από τις πολιτικές επιστήμες στις ψυχοκοινωνικές μελέτες και
από την ιστορία στο νόμο».
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Pears, κ. Trevor Pears, σε δηλώσεις
του τόνισε πως η δημιουργία του Ινστιτούτου για τον Αντισημιτισμό θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει στα βρετανικά πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι η μελέτη του
αντισημιτισμού είναι ζωτικής σημασίας στην κατανόηση όλων
των μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας. Αυτό που μας ανησυχεί είναι πως ο αντισημιτισμός δεν έχει κατανοηθεί σωστά και
αντιμετωπίζεται ως ένα εβραϊκό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι ο αντισημιτισμός είναι μια «κοινωνική ασθένεια» και πως η αύξησή
του δείχνει πως κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία».
Για την αύξηση του αντισημιτισμού το 2009 έχουν γίνει επισημάνσεις από αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες. Ο Αρχιραββίνος της Μ. Βρετανίας Jonathan Sacks, σε συνέντευξή του στους
«Times» δήλωσε ότι το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα νέος
είδος ευρύτερου αντισημιτισμού.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, ο Οργανισμός «Ενίσχυση των
Κοινοτήτων», ο οποίος ασχολείται με την καταγραφή επιθέσεων σε Εβραίους, κατέγραψε στη Μεγάλη Βρετανία 609 αντισημιτικά γεγονότα, αριθμός μεγαλύτερος από διπλάσιος από το
μέσο όρο ενός έτους.
(EJC, 26.11.09)

Τον περασμένο Οκτώβριο έγιναν στο Βουκουρέστι τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ρουμανίας που είναι
αφιερωμένο στους 300.000 Εβραίους και Ρόμα που χάθηκαν
κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Τράϊαν Μπασεσκού δήλωσε πως
ήταν «χρέος της χώρας να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που έγινε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να τιμήσει τα θύματα».
Επίσης, ο Αρχιραββίνος της Ρουμανίας κ. Μεναχέμ ΧαΚοέν επεσήμανε πως «αυτό το Μνημείο είναι γεμάτο συμβολισμούς. Χιλιάδες άτομα θανατώθηκαν που θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην πολιτιστική και οικονομική ευημερία της Ρουμανίας».
Κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων διαβάστηκε μήνυμα του
κ. Έλι Βίζελ, ο οποίος κατάγεται από τη Ρουμανία και έχει βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο ζήτησε από τους Ρουμάνους να μην ξεχάσουν το παρελθόν τους.
Σχετικές δηλώσεις έκανε και ο διευθυντής του Συλλόγου για
τον Διάλογο και την Εκπαίδευση των Πολιτών κ. Μικέλε Κέλσο,
ο οποίος τόνισε πως: «Η Ρουμανία έχει κάνει μεγάλα άλματα,
μέσω εκπαιδευτικών κυβερνητικών προγραμμάτων, ώστε να
ενημερωθούν οι πολίτες για το ρόλο της Ρουμανίας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντούτοις, για να γίνει καλύτερα κατανοητή
η πρόσφατη ιστορία στους πολίτες της Ρουμανίας χρειάζονται
περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικότερα χρειάζεται να γίνουν μαθήματα για το Ολοκαύτωμα».
(EJC, 7.10.09)

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος του Yad Vashem, που εδρεύει στην
Ιερουσαλήμ, έλαβε πρόσφατα ένα παράξενο αίτημα από τον εγγονό του διαβόητου διοικητή του στρατοπέδου συγκέντρωσης
του Άουσβιτς, Ρούντολφ Χες. Ο εγγονός του Χες, Ράϊνερ, πρότεινε προς πώληση στο Μουσείο προσωπικά αντικείμενα του παππού του (!). Σε επιστολή με θέμα «Σπάνια αντικείμενα, Άουσβιτς,
Διοικητής Χες», που έστειλε ο Ράϊνερ στο Yad Vashem, γράφει:
«Τα αντικείμενα από την κληρονομιά του Ρούντολφ Χες περιλαμβάνουν μία άφλεκτη βαλίτσα με επίσημα ναζιστικά σύμβολα,
δώρο του Χίμλερ, ένα χαρτοκόπτη, φωτογραφικές διαφάνειες
από το Άουσβιτς που δεν έχουν δημοσιευτεί και επιστολές από
την περίοδο της αιχμαλωσίας στην Κρακοβία».
Η Διοίκηση του Yad Vashem σοκαρίστηκε από αυτή την πρόταση και την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι υπεύθυνοι του
Μουσείου εξέφρασαν την αποστροφή τους για το γεγονός ότι
συγγενής του Χες προσπάθησε να βγάλει χρήματα από τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Το Yad Vashem ξεκαθάρισε στον Ράϊνερ Χες πως το μόνο που
μπορεί να γίνει είναι να δωρίσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα
με σκοπό τη διαιώνιση των εγκλημάτων του Ναζισμού.
(ΕJC, 16.11.2009)

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί το πρώτο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο της Αγγλίας που
θα ασχολείται με τη μελέτη του αντισημιτισμού. Το Ινστιτούτο, που θα λειτουργήσει στο Κολλέγιο Birkbeck, θα παρέχει
μαθήματα για τον αντισημιτισμό σε πτυχιούχους και σε σπουδαστές καθώς και σε δασκάλους, αλλά και σε στελέχη εβραϊκών οργανισμών.
Το Ινστιτούτο θα εγκατασταθεί δίπλα στην παλαιότερη παγκοσμίως βιβλιοθήκη για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, τη Βιβλιοθήκη Weiner, η οποία θα μεταφερθεί στο Κολλέγιο για να
εμπλουτίσει τις ερευνητικές και διδακτικές δυνατότητες του
Ινστιτούτου Αντισημιτισμού. Η Βιβλιοθήκη Weiner έχει τη μεγαλύτερη συλλογή υλικού για το Ολοκαύτωμα στην Αγγλία, η
οποία περιλαμβάνει πολλά βιβλία της Ναζιστικής προπαγάνδας για τα σχολεία και τα παιδιά, χειρόγραφα που σχετίζονται
με τη δίκη της Νυρεμβέργης, αλληλογραφία Εβραίων προσφύγων, καθώς και προσωπικές μαρτυρίες 1.300 επιζώντων του
Ολοκαυτώματος.
Το Ινστιτούτο θα χρηματοδοτηθεί με δωρεά 1.5 εκατομμυρίων
λιρών Αγγλίας από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Pears Foundation»,
το οποίο συστάθηκε το 1992.
Εκτός από το πρόγραμμα σπουδών το Κολλέγιο θα κάνει και
έρευνες πάνω στο θέμα του αντισημιτισμού. Το αντικείμενο
των σπουδών στο Ινστιτούτο θα περιλαμβάνει μαθήματα για
τον εθνικισμό και τις εθνικές διαμάχες, τη θρησκεία, την κοινωνία και την πολιτική, τις φυλές και τα έθνη.
Σχετικά με τη δημιουργία του νέου αυτού Τμήματος, ο υπεύθυνος του Πανεπιστημίου δήλωσε: «Το Birkbeck προσφέρει έναν

Τα Νέα μας
€ 0,01
• I διοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,
τηλ.: 210 3244315-8
• Eκδότης - Διευθυντής: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
•Y
 πεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28,
142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.
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