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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΕΝΑ δικαιολογημένο αίτημα πολλών δεκαετιών του Ελληνικού Εβραϊσμού βρήκε -επιτέλους- τη λύση του. Ο νόμος
3933 / 1959 και το νομοθετικό διάταγμα 4016 / 1959 που
προέβλεπαν ότι η Ελλάδα παραιτείτο του δικαιώματος να
δικάσει Γερμανούς εγκληματίες πολέμου, αναστέλλοντας
κάθε ποινική δίωξη εναντίον τους και μεταβιβάζοντας το
δικαίωμα αυτό στις γερμανικές δικαστικές αρχές, αποφασίστηκε να καταργηθούν από τη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι
οι χιτλερικοί εγκληματίες πολέμου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα μπορούν να δικαστούν στη χώρα μας.

Με δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρη Καστανίδη, και με επιστολή της Γεν.
Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού προς το Κ.Ι.Σ., ανακοινώθηκε η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόμο
3933 / 1959 και το νομοθετικό διάταγμα 4016/ 1959, βάσει
των οποίων η Ελλάδα παραιτείτο του δικαιώματος να δικάσει
Γερμανούς εγκληματίες πολέμου.
Η ανακοίνωση έγινε αρχικά από τον υπουργό Δικαιοσύνης κατά την ομιλία του στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των Αρχών και του προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ ο οποίος μόλις προ διμήνου είχε εκ νέου αναπτύξει την αναγκαιότητα της κατάργησης των σχετικών διατάξεων στον αρμόδιο υπουργό.
Το Κ.Ι.Σ., από το 1985, με αλλεπάλληλα αιτήματά του προς τους
εκάστοτε υπουργούς Δικαιοσύνης, είχε θέσει το θέμα αυτό, τονίζοντας τη βασική σημασία του για την αποκατάσταση της ηθικής τάξης και την απόδοση δικαιοσύνης προς τα θύματα του
Ολοκαυτώματος για τα όσα υπέστησαν από τις πράξεις των Ναζί εγκληματιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Με βάση τους δύο αυτούς νόμους του 1959 αποφυλακίστηκε και απελάθηκε, το 1960, από την Ελλάδα ο Μαξ Μέρτεν,
ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εικοσιπενταετή φυλάκιση. Παράλληλα, η ισχύς των εν λόγω νόμων δεν επέτρεπε τη δίωξη
στην Ελλάδα εγκληματιών πολέμου όπως του Αλόις Μπρύνερ,
του υπεύθυνου για το σχεδιασμό του εκτοπισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Η κατάργηση των δύο προαναφερομένων νόμων περιλήφθηκε

Η ΔΙΩΞΗ αυτή εκτός της ηθικής σημασίας της θα μπορέσει να έχει και πρακτικό αποτέλεσμα όπως στην περίπτωση του Αλόις Μπρύνερ και άλλων επιζώντων χιτλερικών
εγκληματιών.
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του νόμου αποτελεί επίσης μία σαφή και κατηγορηματική προειδοποίηση προς όσους συκοφαντούν,
υβρίζουν, στρέφονται με πράξεις βανδαλισμού κατά των
Εβραίων ότι η τιμωρία μπορεί κάποτε να αργεί αλλά δεν διαγράφεται, δεν αποφεύγεται.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να υπομνησθεί ότι η κατάργηση των συγκεκριμένων νόμων ήταν μία από τις προγραμματικές επιδιώξεις
του νέου Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. και ως εκ τούτου η επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών προξενεί μεγάλη ικανοποίηση στο
σύνολο του Εβραϊσμού.
σε νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά
με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις (άρ. 2 περ. α’), που έχει
κατατεθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή εντός του Μαΐου.
Επτά σχεδόν δεκαετίες μετά τη γενοκτονία των Εβραίων και
καθώς ελάχιστοι από τους Ναζί εγκληματίες παραμένουν στη
ζωή, «πρόκειται κυρίως για μια ηθική δικαίωση», όπως χαρακτηριστικά διευκρίνισε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., σε δήλωσή του
που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή (13.4.2010).
Με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, το Κ.Ι.Σ. εξέφρασε την αναγνώριση και τις ευχαριστίες του Ελληνικού Εβραϊσμού «γιατί με την απόφαση αυτή αποκαθίσταται στην πατρίδα μας η ιδέα της Δημοκρατίας και του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας».
Με την ευκαιρία πολλές εφημερίδες σε δημοσιεύματά τους
αναφέρθηκαν στην ιστορία των παραπάνω νόμων και στο θέμα της ατιμωρησίας που έτυχαν οι χιτλερικοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Η ΑΙΤΗΣΗ
«ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ»
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΩΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΛΕΥΡΗ
Το Κ.Ι.Σ. εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
Με την απόφαση 3/2010 η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
απέρριψε, κατά πλειοψηφία, το ουσιαστικό σκεπτικό της
αίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Φ. Μακρή για
«αναίρεση υπέρ του νόμου» της υπ΄ αριθμ. 913 / 2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη
λύπη του για την απόρριψη της αίτησης.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
βλιοθήκης του Πανεπιστημίου Γκαίτε στη Φρανκφούρτη/Μάιν.
Εταίροι του προγράμματος είναι η Alliance Israélite Universelle
σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης των Γίντις - Βιβλιοθήκη
Medem του Παρισιού, η Βρετανική Βιβλιοθήκη (Λονδίνο), τα
Ουγγρικά Εβραϊκά Αρχεία (Βουδαπέστη), το Εβραϊκό Μουσείο
της Ελλάδος (Αθήνα), το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς (MiBAC, Ρώμη), το Ινστιτούτο Μελέτης της Εβραϊκής
Ιστορίας (Βαρσοβία), το Εβραϊκό Μουσείο του Λονδίνου και το
ίδρυμα Amitié (Κέντρο για την Έρευνα και την Καινοτομία, Μπολόνια). Το Κεντρικό Σιωνιστικό Αρχείο (Ιερουσαλήμ) και το Κέντρο «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις επιστήμες - Makash (Ιερουσαλήμ),
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως συνεργαζόμενοι εταίροι.
Η πολυμορφία της εβραϊκής πολιτισμικής έκφρασης καταγράφεται μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα που βρίσκονται
διασκορπισμένα σε πολλές συλλογές: έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα, περιοδικά, αρχεία εγγραφής ήχου, πίνακες, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, αφίσες, ταινίες, καθώς και μέσα από την
αρχιτεκτονική, τα μνημεία και τα νεκροταφεία που εντοπίζονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο πολιτισμικός πλούτος θα είναι
προσβάσιμος μέσω του προγράμματος Judaica Europeana.

«Ανοιχτό παράθυρο»
Έκθεση τέχνης αφιερωμένη
στη Συναγωγή των Χανίων
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, συνεχίζοντας την παράδοση της
διερεύνησης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής Ελληνοεβραίων δημιουργών και επιθυμώντας να τιμήσει τη Συναγωγή
Χανίων, έναν ιδιαίτερο χώρο της ελληνοεβραϊκής παράδοσης,
που πρόσφατα, έγινε στόχος ηθελημένης βλάβης, αλλά και
αποδέκτης αλληλεγγύης και στήριξης, παρουσίασε στον ειδικό χώρο που διαθέτει, την έκθεση της καλλιτέχνιδας Λύντιας
Ζακ Αμπαστάδο «Ανοιχτό παράθυρο». Είναι η δωδέκατη περιοδική έκθεση από την ίδρυση του Χώρου Σύγχρονης Τέχνης του
Ε.Μ.Ε. και περιλαμβάνει 25 έργα ζωγραφικής.
Το έργο της Λύντιας Ζ. Αμπαστάδο περιλαμβάνει μια σειρά από
σχέδια με σινική μελάνη και πίνακες με ακρυλικό με θέμα τη
Συναγωγή Ετς Χαγίμ των Χανίων. Χαρακτηριστικό της δουλειάς
της είναι η χρήση του ασπρόμαυρου σε συνδυασμό με ένα βασικό χρώμα κάθε φορά. Η τεχνική της επικεντρώνεται στην απόδοση όγκων και μορφών συνενώνοντας βιωματικά στοιχεία και
συμβολικές αναφορές.
«Με εφαλτήριο την συναισθηματική και την προσωπική σχέση
με το θέμα μου, δημιούργησα μια σειρά από εικόνες καθαρές,
αφηγηματικές», λέει η ίδια. «Στόχος μου είναι να αναδείξω έννοιες και συμβολισμούς πέρα από τη συνήθη συμπύκνωσή τους
σ’ ένα αναφορικό πλαίσιο, που συνήθως υπαγορεύεται από την
ακρίβεια της εικόνας».
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 12 Απριλίου 2010 και διήρκεσε
έως τις 3 Μαΐου 2010. Από τα 25 έργα που εκτέθηκαν έχουν
ήδη επιλεγεί περισσότερα από τα μισά και με το πέρας της έκθεσης θα διατεθούν στους ιδιώτες που τα επέλεξαν, υπέρ της
Συναγωγής Χανίων.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Εορτασμός του Πέσαχ
Ο εορτασμός του Πέσαχ στα Χανιά ξεκίνησε με την ανάγνωση
των προσευχών Αρβίτ στη Συναγωγή και συνεχίστηκε με το
παραδοσιακό τραπέζι του Σέδερ, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 60 άτομα. Ύστερα από τον διπλό εμπρησμό του περασμένου Ιανουαρίου, η μεγάλη προσέλευση κόσμου στο Σέδερ
ήταν ιδιαίτερα σημαντική ως έκφραση συμπαράστασης προς
την Ετς Χαγίμ και το έργο της και ενεθάρρυνε όλους όσους
εργάζονται για την αποκατάσταση της Συναγωγής.
Αντίγραφα της αγκαδά μοιράστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ τα κείμενα διαβάστηκαν από τον Νίκολας ντε
Λάνζ και τον Νίκο Σταυρουλάκη. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν παραδοσιακό
μπουφέ με σεφαραδίτικα εδέσματα.
Νίκος Σταυρουλάκης
Διευθυντής Ετς Χαγίμ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Judaica - Europeana»
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στα πλαίσια των διεθνών, πολιτιστικών του συνεργασιών, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Judaica - Europeana», το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ε.Μ.Ε. συμμετέχει στο
πρόγραμμα με σκοπό να ψηφιοποιήσει μεγάλο μέρος της μοναδικής συλλογής του και με την ένταξή της στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Europeana, να καταστεί η ελληνική εβραϊκή πολιτιστική κληρονομιά, ευρύτερα προσβάσιμη σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η Judaica Europeana, είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό έργο,
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια
του προγράμματος eContentplus, με στόχο να παρέχει πολυγλωσσική διαδικτυακή πρόσβαση στις συλλογές εβραϊκού πολιτισμού μέσω της Europeana, σε αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία της Ευρώπης.
Η Κοινοπραξία των εταίρων του προγράμματος της Judaica
Europeana ηγείται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τον Εβραϊκό Πολιτισμό με έδρα το Λονδίνο και τη Συλλογή Judaica της Βι-

Στιγμιότυπο από το Σέδερ
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n ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ p
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Μιρέλλας Ηλία Λεών, ετών 77
- Ζανίν Μαΐρ Αλλαλούφ, ετών 54
- Ιακώβ Αβραάμ Μορδώχ, ετών 98
- Αλμπέρτου-Αβραάμ Ιουδά Γαβριηλίδη,
ετών 86
- Μεναχέμ Σαμουήλ Νεγρίν, ετών 57
- Ραφαήλ Δαυίδ Μπενμαγιώρ, ετών 89
- Ρενέ-Ιουδήθ Μιχαήλ Βεντούρα, ετών 52
- Βιτάλη Αβραάμ Ελχάϊ, ετών 89

• Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή σταδιοδρομία στον Ηλία Ζαδίκ, πρωτοετή φοιτητή του τμήματος Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την επιτυχία του στην Πανεπιστημιακή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, SEEMΟΙ 2010, όπου
πήρε αργυρό μετάλλιο.
• Συγχαρητήρια και ευχές για καλή σταδιοδρομία στη Σόφη Εσκαλωνή που έλαβε
μεταπτυχιακό τίτλο MSc Economics από
το Τμήμα Library & Information Studies
του Πανεπιστημίου του Aberystwyth της
Ουαλίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Σάρρας Σαπόρτα, ετών 79
- Άννας Λεβή, ετών 74
- Ιουλίας Ναχμία, ετών 85
- Αβραάμ Φράγκο, ετών 95
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Αβραάμ (Μίνου)
Ναχμούλη, ετών 68.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την
απώλεια της λατρεμένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Μιρέλλας Λεών.
Τα παιδιά Μπονίτα & Τζέκυς Λεβή
Τζούλια & Μάκης Μωυσή
Τα εγγόνια Μάκης Λεβής
Μιρέλλα & Ζακλίν Μωυσή
Μιρέλλα & Ερρίκος Κοέν
Εστήρ & Λέων Ναρ
Το δισέγγονο
• Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο βαρύ πένθος μας για την
απώλεια του λατρευτού μας γιου, συζύγου, πατέρα και αδερφού Ισραήλ Ταραμπουλούς.
Η μητέρα Σουλτάνα
Η σύζυγος Μαιρλήν
Τα παιδιά: Ιωσήφ - Μύριαμ, Δαυίδ
Ο αδερφός Δαυίδ
Οι λοιποί συγγενείς
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με
οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν
στο βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια
του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα
Αλέξανδρου Σαμουήλ Τρέβεζα.
Η σύζυγος Αλλέγρη Τρέβεζα
Τα παιδιά Ντόρα & Σίμων Τρέβεζα

ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ
ΑΘΗΝΑ.- Στις 9 Μαΐου 2010 έγινε στη Συναγωγή Αθηνών η τελετή για τη θρησκευτική ενηλικίωση (Μπατ Μιτσβά) των παρακάτω νεαρών κοριτσιών:
- Ναομί Ασσέρ, του Βίκτωρ και της Ευτυχίας.
- Ναταλίας Γκάλγκου, του Μιχάλη και
της Συλβή.
- Αλμόγκ Σαλίτ, του Σαμπτάι και της Ναταλί.
- Ράκελ Σασών, του Ντάνου και της Νινέτας.
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΛΑΡΙΣΑ.- Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
2010, έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπάρ
Μιτσβά) του νεαρού Ερρίκου Χαλέγουα.
Ο Ερρίκος, με την καθοδήγηση του Σοφολογιωτάτου Ραββίνου κ. Ηλία Σαμπετάι,
διάβασε την Περασσά 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 Ερρίκο να έχει υγεία και πρόοδο και
να τιμά πάντα τις παραδόσεις και τους νόμους που διδάχθηκε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΣΑΜΠΗ ΚΑΜΧΗ»
Οι νέοι της Ι.Κ. Αθηνών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές
σπουδές στο Ισραήλ και να ενταχθούν στο
πρόγραμμα υποτροφιών «Σάμπη Καμχή»
μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση
στα γραφεία της Ι.Κ. Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την αίτηση, θα πρέπει να προσκομίσουν και τα
εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό ση-

3

μείωμα, βαθμολογία Β΄ και Γ΄ Λυκείου
και το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας της οικογένειας.
ΨΗΦΙΣΜΑ
• Για τον Α. Τρέβεζα
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών, που συνήλθε
έκτακτα σήμερα 5.2.2010, ύστερα από
επείγουσα πρόσκληση του προέδρου κ.
Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του
αείμνηστου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΕΒΕΖΑ
ο οποίος εργάστηκε επί σειρά ετών για
την Κοινότητα, στην Κεντρική Υπηρεσία
και στο Σχολείο μας, με ζήλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά,
διατελέσας μάλιστα πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου, αφού άκουσε τον
πρόεδρο να σκιαγραφεί την προσωπικότητα του εκλιπόντος, ο οποίος υπήρξε πιστός της θρησκείας μας και λάτρης των
εβραϊκών παραδόσεων, που με προθυμία
συμμετείχε συχνά στο μινιάν της Συναγωγής, αγαπούσε με πάθος την οικογένειά
του δημιουργώντας ένα πρότυπο πατέρα,
που προσπάθησε σε όλη του τη ζωή να
μεταδώσει στα παιδιά του τις αξίες και
τα ιδανικά στα οποία πίστευε
ψηφίζει:
1. Να παρακολουθήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο την κηδεία του.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ
του Σχολείου της Κοινότητάς μας.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην
οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον
εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ
Απεβίωσε η Γαλάτεια Σαράντη
Απεβίωσε η γνωστή λογοτέχνης - ακαδημαϊκός Γαλάτεια Σαράντη. Η Σαράντη
ήταν μεταξύ των πρώτων συγγραφέων
που μεταπολεμικά, το 1952 παρουσίασε στα βιβλία της ζωντανή παρουσία
των Εβραίων στην ελληνική ζωή με τη
νουβέλα της «Το βιβλίο του Γιοχάνες
και της Μαρίας» που διαδραματίζεται στην Πάτρα. Το τελευταίο αντίτυπο του συγκεκριμένου βιβλίου που η
ίδια διέθετε το δώρισε στη βιβλιοθήκη του Κ.Ι.Σ.
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Αντίδραση στη δημοσίευση
αντισημιτικής γελοιογραφίας

σύμφωνα με το οποίο οι Εβραίοι που διαμένουν στην Ελλάδα
δεν πληρώνουν φόρους στο Ελληνικό Δημόσιο.
Το καταστατικό της Ι.Κ. Αθηνών (Π.Δ. 182) βρίσκεται δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 40/Α’ 22.3.1978, ώστε ο καθένας μπορεί να
το διαβάσει για να αντιληφθεί το μέγεθος του ψεύδους του
δημοσιεύματος και το χαμηλό επίπεδο εντιμότητας στο οποίο
κινούνται οι οργανωμένοι αντισημίτες.
Τέλος, σαφώς διευκρινίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες, Εβραίοι
στο θρήσκευμα, φορολογούνται όπως όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως από το αν καταβάλλουν συνδρομή μέλους στο κοινοτικό τους όργανο».
Παρ΄ όλα αυτά, την ψευδολογία επανέλαβε σε άρθρο της η
εφημερίδα «Ελεύθερη Ωρα» στις 27.4.10. Το Κ.Ι.Σ. αμέσως απέστειλε διευκρινιστική απάντηση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
«…Σαφώς διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που
να διαφοροποιεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο -πολλώ δε μάλλον να
απαλλάσσει- τους Εβραίους από τη φορολογία». Η απαντητική επιστολή του Κ.Ι.Σ. δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Ε.Ω. της
29.10.10, συνοδευόμενη με επανάληψη των ψευδολογιών.

Στις 27.3.2010 στην εφημερίδα «Τα Νέα», στη στήλη «Μικροπολιτικός», δημοσιεύτηκε γελοιογραφία του κ. Δημήτρη Χαντζόπουλου, η οποία περιελάμβανε υποτιθέμενη συνομιλία
μεταξύ του πρωθυπουργού και του Χριστού με αντισημιτικό
περιεχόμενο και αιχμές τόσο για το Ολοκαύτωμα, όσο και για
τη σταύρωση του Χριστού.
Το Κ.Ι.Σ. αντέδρασε αμέσως και απέστειλε προς τον διευθυντή
της εφημερίδας «Τα Νέα» κ. Χρήστο Μεμή την ακόλουθη επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της
εφημερίδας, στις 30.3.2010:
«Με πολύ καλή πίστη και με εντιμότητα είμαι βέβαιος ότι θα
συμφωνήσετε μαζί μου ότι η γελοιογραφία του κ. Δημήτρη Χαντζόπουλου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας, στις 27
λήγοντος (στήλη «Μικροπολιτικός»), έρχεται σε αντίθεση με
τα ανθρώπινα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί κυρίως
μετά τις τραγικές μνήμες του Ολοκαυτώματος.
Υπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία
που έχουν το δικό τους αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και δεν
επιτρέπουν κατά κανένα λόγο ή για οποιοδήποτε σκοπό παραποιήσεις».
Αποτέλεσμα των ενεργειών του Κ.Ι.Σ. ήταν να δημοσιευθεί στην
έντυπη έκδοση της εφημερίδας, στις 3.4.2010, σχόλιο του σκιτσογράφου στο οποίο αναφέρεται: «Πολλές φορές μία γελοιογραφία μπορεί να μη βγάλει γέλιο, όπως και η επίκληση μιας
τραγωδίας να μη βγάλει κλάμα. Από τη μεριά μου ζητώ συγγνώμη και υπόσχομαι να ξαναπροσπαθήσω».

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο
Στις 22.4.10 ο πρόεδρος και ο γενικός ταμίας του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και Ντίνος Μπενρουμπή πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο. Η επίσκεψη των εκπροσώπων του Κ.Ι.Σ. έγινε στην Αρχιεπισκοπή και
κατά τη συζήτηση εθίγησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, οι
σχέσεις μεταξύ των δύο θρησκειών και ο ρόλος τους στην εξάλειψη των προκαταλήψεων. Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. προσέφερε
στον Αρχιεπίσκοπο την πρόσφατη έκδοση του Κ.Ι.Σ. «Η παρουσία των Εβραίων στις ελληνικές πόλεις της β΄ περιοδείας του
Αποστόλου Παύλου», της Κυρ. Μελέτση.

Αντισημιτικά ψεύδη σε blogs
Τον περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησαν -και αναπαράχθηκαν
σε διάφορα μπλογκς- ψευδείς πληροφορίες και αντισημιτικά
σχόλια σχετικά με την υποτιθέμενη απαλλαγή των Εβραίων από
την υποχρέωσή τους για την καταβολή των νόμιμων φόρων στο
ελληνικό κράτος.
Η οικονομική κρίση που περνά η χώρα, αλλά και τα νέα φορολογικά μέτρα προσέφεραν το κατάλληλο έδαφος για να κατηγορηθούν (και γι΄ αυτό !) οι Εβραίοι. Αυτή τη φορά το θέμα
αφορούσε τη σκόπιμη παραποίηση του εσωτερικού κανονισμού
της Ι.Κ. Αθηνών, και συγκεκριμένα τις σχετικές με την καταβολή της πέτσια διατάξεις, για να καταλήξει ο συντάκτης του εν
λόγω κειμένου στο συμπέρασμα ότι οι Εβραίοι δεν φορολογούνται, ότι το Κ.Ι.Σ. είναι κράτος εν κράτει, ότι οι Εβραίοι έχουν
ιδιαίτερα προνόμια κ.ά. Ο συντάκτης της ψευδολογίας προέβη ακόμη στην κατηγορία ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών, αλλά και σε παραινέσεις προς την κυβέρνηση για φορολόγηση της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας ώστε
να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας (!).
Το Κ.Ι.Σ., αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν αυτές οι αναίσχυντες
ψευδολογίες στο Διαδίκτυο και προς αποφυγή παρανοήσεων,
καταχώρησε στο site του την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σε μπλογκ δημοσιεύθηκε ψευδές άρθρο από το Καταστατικό
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (και όχι του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, όπως και πάλι ψευδώς αναφέρεται),

Συνάντηση με τη Δήμαρχο Βέροιας
Στις 20.3.2010, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, συνοδευόμενος από τον κ. Γεώργιο Λιόλιο, συναντήθηκε στη
Βέροια με τη Δήμαρχο κα Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις
αναγκαίες από καιρό επεμβάσεις για τη συντήρηση της Συναγωγής της Βέροιας, τις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν
στο παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, καθώς και την
ανέγερση μνημείου Ολοκαυτώματος.
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. επεσήμανε στη Δήμαρχο ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η αποκατάσταση των ζημιών στο κτίριο της
Συναγωγής, η οποία πέρα από πόλο τουριστικής έλξης, μπορεί
να καταστεί Μουσείο και χώρος πνευματικών συναντήσεων
τόσο για τους φορείς της πόλης, όσο και του εξωτερικού.
Η Δήμαρχος διαβεβαίωσε τον κ. Σαλτιέλ για το ενδιαφέρον
της πόλης για την αποκατάσταση και συντήρηση των εβραϊκών
μνημείων τονίζοντας όμως παράλληλα τους περιορισμένους
πόρους που δύναται να διαθέσει ο Δήμος για τη Συναγωγή.
Κατόπιν αυτού και σε συνέχεια πρότασης του κ. Δ. Σαλτιέλ η
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης αποφάσισε να συμμετάσχει στην κάλυψη
της δαπάνης για την επισκευή του κτιρίου της Συναγωγής.
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Επιστολή συμπαράστασης
στον πρέσβη της Πολωνίας

ρισκόμενους αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που είχε
με τον τ. πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωυσή Κωνσταντίνη και τόνισε
πως και με τον νέο πρόεδρο του Κ.Ι.Σ., καθώς και με όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία.
Στην αντιφώνησή του ο κ. Δ. Σαλτιέλ ευχαρίστησε τον πρέσβη
για την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης και αναφέρθηκε στους
στόχους που έχει θέσει το Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.

Ύστερα από την αεροπορική τραγωδία με τη συντριβή του αεροσκάφους στην οποία έχασαν τη ζωή τους ο Πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Καζίνσκι και η σύζυγός του, καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι της χώρας, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
έστειλε στον πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα κ. Μιχάλ Κλίνγκερ την παρακάτω επιστολή με την οποία εκφράζει τη συμμετοχή του Ελληνικού Εβραϊσμού στην εβδομάδα πένθους που είχε κηρυχτεί στην Πολωνία.
«Είμαι βαθύτατα συντετριμμένος από το τραγικό γεγονός του
αεροπορικού δυστυχήματος που συγκλόνισε τη χώρα σας. Συμμετέχουμε ολόψυχα στο πένθος σας. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός
θεωρεί την Πολωνία ως έδαφος ιερό δεδομένου ότι εκεί βρίσκονται τα οστά χιλιάδων ομοθρήσκων μας, αψευδών μαρτύρων μιας άλλης καταστροφής. Αισθάνομαι τον πόνο του πολωνικού λαού και υποκλίνομαι».
Επίσης, ο διευθυντής του Κ.Ι.Σ. κ. Ηλίας Φρεζής υπέγραψε
στο βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε η Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα.

«Γιωσέφ Ελιγιά, Άπαντα»
Εισαγωγή – επιμέλεια Λέων Α. Ναρ
Στις 24.2.2010 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Παλαιά
Βουλή, η παρουσίαση του βιβλίου «Γιωσέφ Ελιγιά, Άπαντα»
(εισαγωγή-επιμέλεια Λέων Α. Ναρ, εκδόσεις Γαβριηλίδης), παρουσία εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προξενικών αρχών, πανεπιστημιακών, συγγραφέων και πλήθους κόσμου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Κ.Ι.Σ. και τις εκδόσεις
Γαβριηλίδης.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο κριτικός λογοτεχνίας και πρόεδρος
της Εταιρείας Συγγραφέων κ. Αλέξης Ζήρας και ο δημοσιογράφος κ. Τάσος Τέλλογλου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο τ. πρόεδρος
του Κ.Ι.Σ. κ. Μωυσής Κωνσταντίνης. Ο Πρόεδρος της Βουλής,
αφού μίλησε για την προσφορά του Λέων Α. Ναρ στα νεοελληνικά γράμματα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της έκδοσης,
ενώ δεν παρέλειψε, σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, να αναφερθεί στα βιώματά του από την εβραϊκή κοινότητα της ιδιαίτερής
πατρίδας του, της Καστοριάς. Ο κ. Αλέξης Ζήρας τόνισε τη σπουδαιότητα της έκδοσης που καλύπτει ένα μεγάλο βιβλιογραφικό
κενό στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ ο δημοσιογράφος κ. Τάσος Τέλλογλου υπογράμμισε ότι το έργο του Ελιγιά εντυπωσιάζει τον αναγνώστη με την ευρύτητά του. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του επιμελητή της έκδοσης
κ. Λέων Α. Ναρ ο οποίος, αφού παρουσίασε τη διαδικασία συγγραφής της δίτομης έκδοσης, συσχέτισε το έργο του Ελιγιά με
τη σύγχρονη λογοτεχνική και πολιτική επικαιρότητα.
Το έργο παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 13.3.2010. Το βιβλίο παρουσί-

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη
Σε απάντηση αποχαιρετιστήριου μηνύματος του τ. προέδρου του
Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο, με την ευκαιρία της αποχώρησής του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Εφ΄ ω και προαγόμεθα ίνα δια των μετά χείρας Πατριαρχικών
ημών Γραμμάτων εκφράσωμεν τη υμετέρα Εντιμότητι τα συγχαρητήρια και τον έπαινον ημών δια τας καταβληθείσας υπ΄ αυτής προσπαθείας, πλην άλλων, και προς συνέχισιν του διεξαγομένου ακαδημαϊκού διαλόγου μεταξύ Ορθοδοξίας και Ιουδαϊσμού, ευχηθώμεν δε μακράν την ζωήν υμών εν υγεία σταθερά και πάση κατά Θεόν προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ευημερία».

Ενδιαφέρουσα αναδημοσίευση
από τα «Χρονικά»
Στο περιοδικό της Ενώσεως τέως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών
«Ενημέρωσις» (τεύχος Απριλίου) αναδημοσιεύτηκε από το περιοδικό του Κ.Ι.Σ. «Χρονικά» (τεύχος Φεβρουάριος 2010) το άρθρο
του διαπρεπούς Αρχιραββίνου της Γαλλίας κ. Gilles Bernheim.
Όπως τονίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα του περιοδικού: «Οι
απόψεις οι οποίες εκφράζονται σ΄ αυτό το κείμενο, σε τίποτα
δεν διαφέρουν από τις απόψεις τις οποίες κατ’ επανάληψιν εξέφρασε ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος».

Εκδήλωση προς τιμήν του νέου Δ.Σ.
Στις 9.3.2010, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αλί Γιάχια παρέθεσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν
του νέου προέδρου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.
Κατά την εκδήλωση ο πρέσβης αφού καλωσόρισε τους παρευ-

Από την βιβλιοπαρουσίαση στην Παλαιά Βουλή.
Από αριστερά οι: Τάσος Τέλλογλου, Μωϋσής Κωνσταντίνης,
Φίλιππος Πετσάλνικος, Λέων Ναρ και Αλέξης Ζήρας.
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΒΡΑΪΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ασαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
οποίος, τονίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα της έκδοσης, περιέγραψε αναλυτικά την προσφορά του Ελιγιά στα ελληνικά γράμματα, η Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. κα Μαίρη Μικέ, που ανέλυσε κατά κεφάλαιο την δίτομη έκδοση την οποία χαρακτήρισε υποδειγματική και ο δημοσιογράφος-συγγραφέας κ. Γιώργος Σκαμπαρδώνης που μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι φιλοδοξεί να γράψει μια νουβέλα με
ήρωα τον Γιωσέφ Ελιγιά.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί προσεχώς και στα Γιάννενα.

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ μιας ζωής και
ενός κόσμου»
Ανδρέα Λ. Σεφιχά
Το βιβλίο «Αναμνήσεις μιας ζωής και ενός κόσμου» του Ανδρέα Λ. Σεφιχά, που κατέγραψε και επιμελήθηκε η συγγραφέας κα Σοφία Πακαλίδου, παρουσιάστηκε στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις 30.1.2010 και στις
24.2.2010 αντίστοιχα.
Στην παρουσίαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη για την προσωπικότητα και το έργο του
Ανδρέα Σεφιχά μίλησαν
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Αντώνιος - Αιμίλιος Ταχιάος και
ο πρόεδρος της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης κ. Χάϊντς
Κούνιο. Τη συζήτηση συντόνισε η επιμελήτρια
της έκδοσης.
Κατά την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα η παρουσίαση
του βιβλίου έγινε από
την διευθύντρια του
Διπλωματικού Αρχείου
του υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή, τον τ. πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή
Κωνσταντίνη, την ιστορικό καθηγήτρια κα Οντέτ Βαρών-Βασάρ
και την κα Σοφία Πακαλίδου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Στο δίτομο αυτό έργο ο Λέων Α. Ναρ συνθέτει την πρώτη
συστηματική εργοβιογραφική μελέτη για τον Ελληνοεβραίο
Γιαννιώτη ποιητή και μεταφραστή Γιωσέφ Ελιγιά, ο οποίος συνέβαλε με το έργο του στην ανανέωση της ποιητικής
παράδοσης που επιχειρήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του
’20. Ο συγγραφέας αποκαθιστά τον ετερόκλητο χαρακτήρα του έργου του Ελιγιά εξετάζοντας παράλληλα το ζήτημα
της ταυτότητας ενός Εβραίου ποιητή στο Μεσοπόλεμο. Ο
Λέων Ναρ συνδέει την
ποίηση του Γιωσέφ Ελιγιά, ο οποίος πρόταξε
μπροστά στην ιστορική πραγματικότητα του
Μεσοπολέμου μια στάση διαμαρτυρίας, αμφισβήτησης και κριτικής,
με την εξωλογοτεχνική
πραγματικότητα και τα
κοινωνικό-πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής.
Ποιο ρόλο έπαιξε στη
διαμόρφωση της ποιητικής κοσμοθεωρίας
του Ελιγιά η Ρωμανιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων,
η γλώσσα, η οργάνωση και τα στοιχεία που
συγκροτούσαν την ταυτότητα και την ιδιότυπη κουλτούρα της; Ποιες ήταν οι συνθήκες ένταξής του στον σοσιαλιστικό πυρήνα των Ιωαννίνων και τα γεγονότα που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Ήπειρο, εξαιτίας της ασφυκτικής πίεσης των ομοθρήσκων του και να εγκατασταθεί
τελικά στην Αθήνα;
Πώς ο Ελιγιά κατάφερε να ενταχθεί στους πνευματικούς
κύκλους της πρωτεύουσας και να αποσπάσει την καθολική
εκτίμηση του Παλαμά, του Βάρναλη, του Κόντογλου και της
υπόλοιπης πνευματικής ελίτ του Μεσοπολέμου; Με ποια
λογοτεχνικά περιοδικά συνεργάστηκε;
Γιατί πολλά από τα ποιήματά του, κυρίως πολιτικά και ερωτικά, απουσίαζαν από την προηγούμενη έκδοση των ποιημάτων του; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ζητούμενα που
ο Λέων Α. Ναρ πραγματεύεται στο δίτομο αυτό έργο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το βιβλίο «Αναμνήσεις μιας ζωής και ενός κόσμου» είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας του Ανδρέα Σεφιχά με την
Σοφία Πακαλίδου, η οποία ανέλαβε να «ταξινομήσει» σε αφηγηματική μορφή τις αναμνήσεις του και να αποδώσει τα γεγονότα διατηρώντας το ύφος και τα στοιχεία της προσωπικότητάς
του. Στο βιβλίο συνδέεται η βιωματική του αφήγηση με σημαντικά ιστορικά και πολιτικά γεγονότα της ίδιας περιόδου, αλλά και στοιχεία λαογραφίας που αφορούσαν στην καθημερινή
ζωή μιας εβραϊκής οικογένειας.
Το βιβλίο δομήθηκε πάνω σε τέσσερις βασικές ενότητες που
αφορούν ισάριθμες περιόδους της ζωής του Ανδρέα Σεφιχά:
την ιστορία των προγόνων του και τα παιδικά του χρόνια, μαζί
με τις εικόνες μίας άλλης εποχής για τη Θεσσαλονίκη, την περίοδο της Κατοχής -τη φυγάδευσή του στην Αθήνα για να σωθεί
από το γκέτο της οδού Μισραχή- και τα σχεδόν δύο χρόνια που
πέρασε κρυμμένος με την οικογένειά του σ΄ ένα αγρόκτημα στο
Άργος, την επώδυνη επιστροφή στη Θεσσαλονίκη μετά τη λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις προσπάθειες να δομήσουν
ξανά τη ζωή τους μπροστά στην πραγματικότητα του Ολοκαυ-
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΒΡΑΪΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
τώματος. Επίσης ειδικό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην τριακονταετή παρουσία του στα κοινά της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, με
τα οκτώ από αυτά στη θέση του προέδρου.

σία «της παρουσίας των Εβραίων της Κομοτηνής από την ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα μέχρι και τον αφανισμό τους
στην Τρεμπλίνκα», ενώ εντάσεις προκάλεσαν ορισμένες δηλώσεις του σχετικά με τον τρόπο που ο συγγραφέας καταγράφει
το πώς η πόλη αντιμετώπισε την εβραϊκή ιστορική της μνήμη.
Συγκεκριμένα ο κ. Κατσιμίγας αναφέρθηκε στη Συναγωγή Κομοτηνής και στις ευθύνες του εβραϊσμού για την τύχη της. Στον
αν. νομάρχη απάντησαν ο συγγραφέας και η κα Καπόν η οποία
με πραότητα έθεσε το θέμα στο ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικό κλίμα της μεταπολεμικής εποχής που επέτασσε ως προτεραιότητα την επιβίωση και τη στήριξη όσων Κοινοτήτων κατάφεραν να μην αφανιστούν ολοσχερώς.
Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Στέλιος Σκιάς, πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ
που ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου, ο οποίος τόνισε το έργο
του Κέντρου για την «προβολή ψηφίδων της ιστορικής μνήμης του
τόπου μέσα από την ιστοριογραφία και τη λαογραφία του».
Τέλος, μίλησε ο ιατρός κ. Τάσος Καραδέδος ο οποίος αναφέρθηκε στους συναισθηματικούς δεσμούς των χορηγών με την
εβραϊκή ιστορία.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση ενώ ένθερμα υποστηρίχθηκε η πρόταση του συντονιστή της εκδήλωσης, δημοσιογράφου Δημήτρη Κρις, να οργανωθεί το 2013 -με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 70 χρόνων από τον εκτοπισμό των Εβραίων- αφιέρωμα στην ιστορία των Εβραίων της πόλης.
Η εκδήλωση ήταν ουσιαστικής σημασίας καθώς προέβαλε το
ιστορικό εβραϊκό παρελθόν της πόλης ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση του κόσμου κατέδειξαν πόσο χρήσιμες είναι παρόμοιες εκδηλώσεις κυρίως σε πόλεις της
περιφέρειας όπου δεν ζουν πια Εβραίοι. Χαρακτηριστικά είναι
τα δημοσιεύματα και τα εκτενή αφιερώματα στο βιβλίο, στην
ιστορία των Εβραίων και στην εκδήλωση του «Παρατηρητή της
Θράκης», με επιμέλεια της εκδότριας και διευθύντριας της
εφημερίδας κας Τζένης Κατσαρή - Βαφειάδη, που είχε αναλάβει και την πρωτοβουλία για τη βιβλιοπαρουσίαση.

«Από την Γκιουμουλτζίνα στην Τρεμπλίνκα»
του Θρ. Παπαστρατή
Παρουσίαση στην Κομοτηνή
Στις 14.3.2010 έγινε στην Κομοτηνή, στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, η παρουσίαση του
βιβλίου του Θρασύβουλου Ορ. Παπαστρατή «Από την Γκιουμουλτζίνα στην Τρεμπλίνκα - Ιστορία των Εβραίων της Κομοτηνής». Την εκδήλωση διοργάνωσε η εφημερίδα «Παρατηρητής
της Θράκης» και σ΄ αυτήν παρέστησαν ο συγγραφέας, εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) που εξέδωσε το βιβλίο, οι επιμελητές της έκδοσης Βασί-

Από αριστερά οι: Λ. Σεφιχά, Θρ. Παπαστρατής, Λ. Καπόν,
Δημ. Κρις, Κ. Κατσιμίγας και Στ. Σκιάς.

λης Αϊβαλιώτης και Σοφία Αδαμαντίδου και οι χορηγοί Τάσος
Καραδέδος και Ντορίλη Ισουά, εκπρόσωποι του Δήμου, πανεπιστημιακοί και πλήθος κόσμου. Για το βιβλίο μίλησαν η γεν.
γραμματέας του Κ.Ι.Σ. κα Λίλιαν Καπόν, ο αντιπρόεδρος της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρος Σεφιχά, ο αν. νομάρχης Ροδόπης κ.
Κώστας Κατσιμίγας, ο πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ κ. Στέλιος Σκιάς
και ο ιατρός κ. Τάσος Καραδέδος.
Η γ.γ. του Κ.Ι.Σ. στην ομιλία της τόνισε ότι το βιβλίο αποτελεί
«ένα εξαιρετικό πόνημα και κυρίως μια κατάθεση ψυχής, προσφορά του συγγραφέα στην αγαπημένη πόλη της Κομοτηνής.
Ως Ελληνίδα Εβραία αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση προς τον Θρ.
Παπαστρατή, γιατί με τις ακάματες έρευνές του αναδεικνύει
το πλούσιο παρελθόν του εβραϊσμού στον ελλαδικό χώρο και
συμβάλλει στην εξοικείωση των σημερινών κοινωνιών με τις
μειονότητες, που αποτελεί την αποτελεσματικότερη ασπίδα
εναντίον του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας».
Ο κ. Λάζαρος Σεφιχά υπογράμμισε ότι «το βιβλίο προσκαλεί τον
αναγνώστη σ΄ ένα πραγματικό ταξίδι στο χρόνο, γεμάτο ζωντανές
παραστάσεις και αρώματα. Η χρήση της απλής γραφής και της θελκτικής αφηγηματικής γλώσσας, σε συνδυασμό με την πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών συντελούν στο να έχουμε στα χέρια μας
ένα ελκυστικό και παράλληλα εξαιρετικά χρηστικό πόνημα».
Ο αν. νομάρχης Ροδόπης κ. Κατσιμίγας αναφέρθηκε στη σημα-

EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ

ΣΜ

Θα είναι Εβραίος ο επόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας; Ο Μάριους Γιομπ Κοέν, δήμαρχος του Άμστερνταμ, είναι
από τους πιο αγαπητούς πολιτικούς της Ολλανδίας. Αυτό αποδείχθηκε και πρόσφατα ύστερα από σφυγμομέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε ότι το 52% των Ολλανδών τον προτιμά για πρωθυπουργό έναντι του σημερινού χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού Γιαν Πέτερ Μπαλκενέντε και του ακροδεξιού
πολιτικού Γκερτ Βίλντερς.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Μπαλκενέντερ «έπεσε»
τον περασμένο Φεβρουάριο όταν έχασε τη στήριξη του Εργατικού Κόμματος, με αφορμή την ολλανδική στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν. Οι εκλογές ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν
τον Ιούνιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Άμστερνταμ είχε λάβει
το 2005 το βραβείο του «Ευρωπαίου Ήρωα» από το περιοδικό
«Τάιμ» για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και κατεύνασε
τις ταραχές που είχαν ξεσπάσει στο Άμστερνταμ, το Νοέμβριο
του 2004, ύστερα από τη δολοφονία του σκηνοθέτη Τέο βαν
Γκογκ από μουσουλμάνο εξτρεμιστή.
(E.J.C., 16.3.2010).
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ της Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
για ΟΜΗΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ
Αδελφοποίηση των Συναγωγών Αθηνών και Χανίων
Στις 9.4.2010, η Ι.Κ. Αθηνών, σε ειδική εκδήλωση του Καμπαλάτ Σαμπάτ, πραγματοποίησε την τελετή αδελφοποίησης των
Συναγωγών Ετς Χαγίμ Αθηνών και Ετς Χαγίμ Χανίων, ως ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης του Ελληνικού Εβραϊσμού
προς τη Συναγωγή των Χανιών, μετά από τον διπλό εμπρησμό
της στις 5 και 16 Ιανουαρίου 2010.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ιακώβ
Αράρ εξήγησε τη σημασία των λέξεων «Ετς Χαγίμ», οι οποίες σημαίνουν «Δέντρο ζωής» που για την εβραϊκή θρησκεία
είναι η Τορά.
Στη συνέχεια μίλησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βεναιμίν
Αλμπάλας για τη σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κοινότητα σχετικά με την απόφαση για την αδελφοποίηση των
Συναγωγών καθώς και ο διευθυντής της Συναγωγής Χανίων κ.
Νίκος Σταυρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό των
εμπρησμών και στις προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η Συναγωγή
όπως πριν. Το πρακτικό της Αδελφοποίησης αναγνώστηκε από
τον κ. Σάκη Λεών. Στην τελετή το Κ.Ι.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον
αντιπρόεδρο κ. Μώρις Μαγρίζο.

Σας ενημερώνουμε ότι ακολούθως απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης προχώρησε στη
δημιουργία προγράμματος που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με
το Σύλλογο Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Μέσω του προγράμματος, το οποίο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το περασμένο ημερολογιακό έτος, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενη την δυσχερέστατη κατάσταση της οικονομίας στέκεται στο
πλευρό των επιζώντων των ναζιστικών στρατοπέδων οι οποίοι
είναι κάτοικοι Αθηνών.
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό €60.000 και το
μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει ο κάθε δικαιούχος είναι
€2.000.
Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ξεπεράσει τους τριάντα το ποσό που θα καταβληθεί ανά άτομο θα
προσαρμοστεί ανάλογα.
Υπογραμμίζουμε ότι ο Σύλλογος Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, έχει φροντίσει ήδη για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των επιζώντων στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη καμία ενέργεια εκ μέρους των επιζώντων ατομικά.
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

Εκδήλωση για το Γιομ Αζικαρόν και το Γιομ Αατσμαούτ
Η Μπενώτ, με αφορμή την επέτειο που είναι αφιερωμένη στους
πεσόντες στρατιώτες στους πολέμους για την ανεξαρτησία και
την ελευθερία του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών
ενεργειών, πραγματοποίησε εκδήλωση στις 15.4.2010, στο
Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, με κύριο ομιλητή τον κ.
Μίνω Τιάνο, αντισυνταγματάρχη ε.α. του Ισραηλινού Στρατού.
Ο κ. Τιάνο προσέγγισε το θέμα με μεγάλη ευαισθησία και συγκίνησε τους ακροατές του δίνοντας έμφαση στη σημασία και
στην επιρροή που έχει το Γιομ Αζικαρόν στα διαφορετικά στρώματα της ισραηλινής κοινωνίας, όπως στις ένοπλες δυνάμεις,
στις οικογένειες των πεσόντων και στον υπόλοιπο λαό.
Οι Κυρίες της Μπενώτ

• Επιστολή του Συλλόγου Απογόνων προς την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης:
«Λάβαμε το από 8.3.2010 έγγραφό σας και επιθυμούμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε εσάς καθώς και όλα τα μέλη του συμβουλίου σας δια την απόφασή σας της δημιουργίας του προγράμματος «Στήριξη στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος» και
αφορά τους επιζώντες στρατοπέδων, που κατοικούν στην Αθήνα και δεν έχουν επιδοτηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα της
Κοινότητάς σας.
Η ενέργειά σας αυτή κυριολεκτικά μας συγκίνησε και απέδειξε
το μεγάλο ενδιαφέρον σας για όλους τους επιζώντες των στρατοπέδων, και τιμά ιδιαίτερα την κοινότητά σας και το έργο σας.
Επίσης σας εκφράζουμε την μεγάλη ικανοποίηση των επιζώντων
στους οποίους ανακοινώσαμε την απόφασή σας.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε 31 φωτοαντίγραφα καταστάσεων θεωρημένων από τον Σύλλογο Registre des Survivants de la
SHOAH. Οι καταστάσεις αυτές είναι επιζώντων που κατοικούν στην
Αθήνα και πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματός σας.
Προτείνουμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, το ποσόν το οποίο θα
επιδοθεί σε κάθε επιζώντα, να επιδοθεί με επιταγή σε μία εκδήλωση που θα οργανώσουμε και θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών ή στο Ρέστειο Ίδρυμα.
Ο Πρόεδρος ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΣΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΕΛΗ».

ΒΟΛΟΣ
Εορτασμός του Πέσαχ
Την παραμονή του Πέσαχ, μετά τη λειτουργία, πραγματοποιήθηκε στον όμορφα στολισμένο χώρο της Λέσχης, το παραδοσιακό Σέδερ, προσφορά της Κοινότητας, με τη συμμετοχή όλων
των μελών της Κοινότητάς μας.
Όπως κάθε χρόνο διαβάστηκε η αγκαδά από τους θρησκευτικούς λειτουργούς κ. Μάκη Μωυσή και Μωρίς Φρανσέ καθώς
και από τη Νεολαία μας.
Το Γιομ Αατσμαούτ
Στις 19.4.2010, έγινε στη Συναγωγή Βόλου δοξολογία για να τιμηθεί η 62η επέτειος από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ.
Τη δοξολογία τέλεσαν οι θρησκευτικοί λειτουργοί της Κοινότητάς μας. Η κα Έφη Αμπουάφ-Κοέν απήγγειλε το ποίημα με
τίτλο «Στον Ρον, τον Γιο μου στον Πόλεμο», μετάφραση της κας
Μπέκυ Πολίτου.
Ο κ. Μιχάλης Σαμπεθάι ανέγνωσε το μήνυμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου και την επιστολή του
κ. Γκάντι Ντρόρ, εκ μέρους του Κέρεν Αγιεσόντ.

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. Δαυίδ Σαλτιέλ
• Eπιμέλεια ύλης-Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 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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