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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από 12 έως 14.9.2011 εκπρόσωποι της Οργάνωσης Εβραϊκών
Ομοσπονδιών Βορείου Αμερικής (JFNA) επισκέφθηκαν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Η οργάνωση αυτή, που αποτελεί το συντονιστικό όργανο 157
εβραϊκών οργανισμών και 300 κοινοτήτων της Βορείου Αμερικής, δραστηριοποιείται σε τομείς ανάπτυξης της εβραϊκής
παιδείας, κοινωνικής αρωγής και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.

σείο Θεσσαλονίκης και στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, όπου ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δ. Σαλτιέλ τους μίλησε για
τον Εβραϊσμό και τις Συναγωγές της πόλης, ενώ στο τέλος η
εβραϊκή χορωδία ερμήνευσε παραδοσιακά τραγούδια. Οι επισκέπτες απότισαν φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος
με επίσκεψη στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, όπου σήμερα
υπάρχει αναθηματική πλάκα αφιερωμένη στους Εβραίους της
πόλης που εκτοπίστηκαν από εκεί με τα τραίνα του θανάτου.

Οι 35 εκπρόσωποι της JFNA ξεκίνησαν την επίσκεψή τους τη
Δευτέρα 12.9.11, με γεύμα στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στον
Πειραιά, όπου τους καλωσόρισε με ομιλία του ο πρόεδρος του
ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και η κα Ματίλντα Μπεράχα τους μίλησε
για την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδος. Στη συνέχεια τους
υποδέχθηκε στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ της Αθήνας ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βενιαμίν Αλμπάλας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, άναμμα κεριών
και προσευχή από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν. Αργότερα, συνοδευόμενη από την ηγεσία του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών, η ομάδα των επισκεπτών είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και το ίδιο βράδυ παρέστησαν σε δεξίωση γνωριμίας που παρέθεσε προς τιμήν τους
ο υπουργός Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Ακολούθησε ξενάγηση στο Μουσείο και δείπνο με
ομιλητή τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ.

Την Τετάρτη 14.9.11, η επίσκεψη των ξένων συνεχίστηκε στην
Αθήνα με ξενάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος που ολοκληρώθηκε με τη συγκινητική ομιλία της κας Ρόζας Ασσέρ-Πάρδο
για την εμπειρία και τη διάσωσή της στην Κατοχή.
Ακολούθησε επίσκεψη στο εβραϊκό σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών.
Τους ξένους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Κοινότητας, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς και ο
διευθυντής του Σχολείου κ. Γιώργος Κανέλλος. Οι επισκέπτες
απόλαυσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου που τραγούδησαν
εβραϊκά τραγούδια και επισκέφθηκαν τις τάξεις του δημοτικού.
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της JFNA παρέστησαν σε γεύμα που
παρέθεσε προς τιμήν τους ο πρέσβης των ΗΠΑ κ. Ντάνιελ Σμιθ.
Το απόγευμα οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών συνόδευσαν την αντιπροσωπεία των ξένων σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση
της χώρας τονίζοντας ότι «θα κερδίσουμε τη μάχη», στη σημασία της ανάπτυξης των σχέσεων Ελλάδος - Ισραήλ, ενώ μίλησε
για το Ολοκαύτωμα και τον αντισημιτισμό επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι «η Πολιτεία και η κοινωνία είμαστε αποφασισμένοι
να μη δείξουμε την παραμικρή ανοχή σε πράξεις ή και
δηλώσεις αντισημιτισμού,
φυλετικού ή θρησκευτικού
φανατισμού ή άλλης μορφής
μισαλλοδοξία». Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία είχε
συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Σταύρο
Λαμπρινίδη στο υπουργείο
Εξωτερικών.
Η επίσκεψη των εκπροσώπων της JFNA ολοκληρώθηκε
με αποχαιρετιστήριο δείπνο
που παρατέθηκε στο Μουσείο Μπενάκη με παραδοΑπό την ομιλία της κας Ρ. Ασσέρ
σιακούς ελληνικούς χορούς.
στο ΕΜΕ.

Την επομένη οι εκπρόσωποι της JFNA επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη όπου ξεναγήθηκαν στα εβραϊκού ενδιαφέροντος αξιοθέατα της πόλης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη και τον αντιδήμαρχο κ. Χασδάϊ Καπόν. Ακολούθησε ξενάγηση στο Εβραϊκό Μου-

Οι εκπρόσωποι της JFNA με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τον πρωθυπουργό.
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Για τον Ισ. Β. Ελιέζερ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου
συνήλθε έκτακτα σήμερα Πέμπτη 28/7/2011, στις 11 το πρωί,
μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του
ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Μαρσέλ
Σολομών που σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και την προσφορά του εκλιπόντος είπε: «Ο Ισαάκ Ελιέζερ υπήρξε σε όλη
του τη ζωή ενεργό μέλος του Ελληνικού Εβραϊσμού προσφέροντας εθελοντικά ανεκτίμητες υπηρεσίες από διάφορες θέσεις
και η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό».
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Ν
 α εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια επιδίδοντας το παρόν
Ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Ν
 α προσφέρει στο Γηροκομείο του Βόλου το ποσό των 150
ευρώ στη μνήμη του.
3. Ν
 α δημοσιευθεί το παρόν στα «Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΜΟΡΔΟΧΑΪ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του υπέρ του Σχολείου της Κοινότητας.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Αναπλ. Γραμματέας ΔΑΝΙΕΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Για τον Ιακ. Λεβή
• Η Κοινοτική Συνέλευση της Ι.Κ. Βόλου, συνεδρίασε εκτάκτως
σήμερα, Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011, στις 6 το απόγευμα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή αναγγελία θανάτου του
ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΕΒΗ
που διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοτικής Συνέλευσης προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες με την ιδιότητά του.
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.
2. Να παραστούν τα μέλη της Κοινοτικής Συνέλευσης στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα νέα μας».
Η Προεδρεύουσα ΥΒΟΝΝΗ ΦΡΕΖΗ

• Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ι.Κ. Καβάλας συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα 5 Αυγούστου 2011,
στα γραφεία της Κοινότητας, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου κ. Βίκτωρα Βενουζίου, μόλις πληροφορήθηκαν την θλιβερή είδηση της απώλειας του
ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ
ο οποίος επί σειρά ετών διηύθυνε και υπηρέτησε πιστά τον
ΟΠΑΙΕ. Τα μέλη της Δ.Ε. αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο να εκθειάζει την προσωπικότητα και την δράση του Ισαάκ Ελιέζερ
στα κοινά, ο οποίος υπήρξε υπόδειγμα Εβραίου οικογενειάρχη
Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια της Κοινότητας
στην οικογένεια του εκλιπόντος και να αποσταλεί αντίγραφο του Ψηφίσματος.
2. Να κοινοποιηθεί το παρόν Ψήφισμα στον ΟΠΑΙΕ και στην
Ι.Κ. Αθηνών.
3. Ν
 α δημοσιευθεί το παρόν στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΙΚΤΩΡ ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΑΚΩΒ ΚΟΕΝ

Για την Ευτ. Σβώλη
• Το Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τετάρτη 17-8-2011, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΒΩΛΗ
Αποφάσισε:
1. Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία της εκλιπούσης.
2. Να επιδώσει ο Πρόεδρος το παρόν Ψήφισμα στην οικογένειά της.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της χρηματικό ποσό στο Άσυλο Ανιάτων.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
Η Γεν. Γραμματέας ΣΙΜΧΑ ΜΑΤΣΑ
Για την Γκ. Φρανσέ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας συνήλθε έκτακτα σήμερα, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011,
ύστερα από τη θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΓΚΕΟΥΛΑ ΦΡΑΝΣΕ
Ο Πρόεδρος κ. Μώρις Μαγρίζος, σκιαγράφησε την προσωπικότητά της λέγοντας πόσο αγαπητή, συνετή και με πολύ μεγάλη
προσφορά στον εβραϊσμό υπήρξε. Από τα νεανικά της χρόνια
ήταν πολύ δραστήριο μέλος στη Σιωνιστική Νεολαία Βόλου και
ενεργό μέλος στην Κοινότητα Βόλου, για να συνεχίσει με το ίδιο
σθένος στην Κοινότητα Λάρισας να προσφέρει ούσα για πολλά
χρόνια επιτυχημένη Πρόεδρος της WIZO Λάρισας και Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης Λάρισας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω,
Ψηφίζει:
1. Να δοθεί η άδεια της κηδείας «τιμής ένεκεν».
2. Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία.
3. Αντί στεφάνου να δοθεί χρηματικό ποσό στο Εβραϊκό Σχολείο.
4. Να διαβαστεί και να επιδοθεί το Ψήφισμα στην οικογένεια.
5. Να δημοσιευθεί το Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΡΙΖΟΥ

Για τον Μπ. Μάτσα
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, το οποίο συνήλθε έκτακτα, σήμερα 11.8.11, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της απώλειας του
ΜΠΕΝΑΚΗ ΗΛΙΑ ΜΑΤΣΑ
ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο να
περιγράφει τον πράο και καλλιεργημένο χαρακτήρα του, τη
μόρφωση, το ήθος του και την αφοσίωσή του στον Εβραϊσμό
και την οικογένειά του, καθώς και ότι ήρθε αρωγός σε πλήθος
ομοθρήσκων μέσω της δουλειάς του
Ψηφίζει:
1. Ν
 α παραστούν στην κηδεία του εκπρόσωποι του Κοινοτικού
Συμβουλίου.
2. Να του παραχωρηθεί τιμητική θέση ταφής.
3. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στην οικογένεια του θανόντος.
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Μωυσή Ηλία Μπαλέστρα, ετών 78
- Εττυ-Εσθήρ Κοέν Χατζοπούλου, ετών 75
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της
Μπέλλας Εζρά Μπαρζιλάϊ, ετών 93.
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Λουΐζας Αβραάμ
Αλμπελανσή, ετών 93.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Ιωσήφ Σολομών
Ερρέρα με την Μπελίνα Μηνά Οβαδία.
ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΑΘΗΝΑ
• Το Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011, έγινε
στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ της Αθήνας η
τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ
Μιτσβά) του νεαρού Μπίλλυ Δέτση, του
Γιώργου και της Νίνας. Ο Μπίλλυ, με την
καθοδήγηση του Σοφολογιώτατου Ραββίνου Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, διάβασε
την Περασά της Εβδομάδας, μίλησε με
ωριμότητα για τις νέες του υποχρεώσεις
και δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των συγγενών και φίλων που παρέστησαν στην τελετή.
• Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011, έγινε στη Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ της Αθήνας η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης,
Μπαρ Μιτσβά, του νεαρού Ισαάκ - Ζάκη
Ελιέζερ, του Μάριου και της Αλέγρας. Ο
Ζάκης, με την καθοδήγηση του Σοφολο-
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€ 0,01

• Iδιοκτήτης: 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: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905
• Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 142 32,
ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

γιώτατου Ραββίνου Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, διάβασε την Περασά της Εβδομάδας
και την Αφταρά, μίλησε με ωριμότητα για
τις νέες του υποχρεώσεις και δέχθηκε τα
συγχαρητήρια και τις ευχές των συγγενών
και φίλων που παρέστησαν στην τελετή.

όλων μας είναι επιβεβλημένη λόγω των
μεγάλων αναγκών σε αίμα που παρουσιάζονται. Σε κρίσιμες στιγμές το αίμα μπορεί να σώσει μια ζωή. Στόχος 50 φιάλες,
γι΄ αυτό κράτησε την παραπάνω ημερομηνία & ώρα & έλα κοντά μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, και
παππού Ιάκωβου Λεβή.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Ι.Κ. Βόλου
και την Κοινοτική Συνέλευση για την συμπαράστασή τους και το αμέριστο ενδιαφέρον τους.
Η σύζυγος Ρουθ Λεβή
Τα παιδιά Μίμης & Χρυσάννα Λεβή
Ρεβέκκα & Γιάννης Πουτού
Τα εγγόνια Ρουθ, Σάρα & Γιώργος

- Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα στην περιοχή της Πλ. Βικτωρίας, κατάλληλο και για
επαγγελματική στέγη και άλλο 3ου ορόφου. Πληροφορίες τηλ. 6932 050 494.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011, κατά
τις ώρες 09.30 - 14.00, στον πεζόδρομο
της οδού Μελιδόνη Θησείο θα πραγματοποιηθεί ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ των μελών της Κοινότητάς μας υπό την αιγίδα της Επιτροπής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προσέλευση

- Ενοικιάζεται από ομόθρησκο διαμέρισμα 35 τ.μ., στην 3ης Σεπτεμβρίου, στον
5ο όροφο, σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για φοιτητές. Πληροφορίες τηλ.
6947 260 600.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Ομόθρησκη κυρία με μεγάλη πείρα αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών ή φροντίδα
ηλικιωμένων ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7797192 & 6936 333042.
- Ομόθρησκη ζητά εργασία στη Λάρισα.
Ξένες γλώσσες αγγλικά - ιταλικά & γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932
120 672.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
θέλοντας να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στον ελληνικό εβραϊσμό, πρότεινε στο
Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία της Εβραϊκής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Φιλοδοξία μας είναι η Βιβλιοθήκη να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών βιβλίων, ντοκουμέντων, εφημερίδων, αρχείων, με εβραϊκές αναφορές στην ελληνική, εβραϊκή
ή άλλη γλώσσα.
Πολλοί από εμάς έχουμε ίσως συγκεντρωμένο σε κάποια γωνιά της βιβλιοθήκης μας
ή και της αποθήκης ανάλογο υλικό που ίσως να περιμένει το μελετητή του παρόντος και του μέλλοντος, να αντλήσει χρήσιμα στοιχεία για τις έρευνές του. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί απ΄ όλους εμάς. Από τη δίκη μας ανταπόκριση
θα φανεί η δυνατότητα υλοποίησης αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, για μία βιβλιοθήκη που θα είναι επισκέψιμη και πλήρως οργανωμένη.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.Ε.
τηλ. 210/32 44 315.

• Ευχαριστήριο προς τους δωρητές
Το ΚΙΣΕ ευχαριστεί θερμά όλους τους ομοθρήσκους που με ευαισθησία ανταποκρίθηκαν προσφέροντας βιβλία για την ενίσχυση της νέας πρωτοβουλίας.
Κατάσταση δωρητών θα δημοσιευθεί με την εξέλιξη του όλου προγράμματος.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Μαρσέλ Γιοέλ για τη δωρεά της μεγάλης και πλουσιότατης βιβλιοθήκης του στο Ισραήλ. Η βιβλιοθήκη Μαρσέλ Γιοέλ θα αποτελέσει
ένα πολύτιμο απόκτημα για την Εβραϊκή Βιβλιοθήκη.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

πιστημίου Μακεδονίας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών», του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Στο διαγωνισμό, που υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έλαβαν μέρος πάνω
από 25 φοιτητές και φοιτήτριες, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επίπεδου, πανεπιστημίων και ΤΕΙ από όλη την Ελλάδα, από
σχολές όπως Νομική, Αρχιτεκτονική, Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία-Αρχαιολογία και Θεολογία.
Χαιρετισμούς κατά την έναρξη της ημερίδας απεύθυναν ο κ. Νίκος Μαραντζίδης, πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και η κα Καλυψώ Γούλα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης διαβάστηκε μήνυμα του υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου.
Οι εργασίες που διακρίθηκαν παρουσιάστηκαν σε δύο συνεδρίες που συντονίστηκαν από τον κ. Λέων Ναρ, Δρα Νεοελληνικής Φιλολογίας και την κα Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και Χρήστος Μάτης, ακαδημαϊκοί, μέλη
της ΙΚΘ, συγγενείς και φίλοι των φοιτητών και άλλοι. Παρακάτω ακολουθούν τα ονόματα των βραβευμένων φοιτητών καθώς
και οι τίτλοι των εργασιών τους. Τα κείμενα των εργασιών είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΙΚΘ: www.jct.gr.
Βραβεία
1ο βραβείο: Φωτεινή Κωνσταντινίδου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, «Εβραϊκοί Τόποι της Θεσσαλονίκης».
2ο βραβείο: Ζαχαρίας Σαρτζετάκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., «Εβραϊκές συνοικίες, Συναγωγές και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκού πληθυσμού της
Θεσσαλονίκης».
3ο βραβείο: Άννα Ιωαννίδου, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, «Η περίπτωση του εβραϊκού σχολείου Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ».
Έπαινοι
- Χρυσοβαλάντη (Βάλια) Παπαναστασοπούλου, υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ., «Το Εβραϊκό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης».
- Σπύρος Πετρόπουλος, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Εβραϊκοί εποικισμοί στη Θεσσαλονίκη (15ος –
19ος αιώνας)».
- Ευδοκία Μπαϊραμπά, Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, «Οι Σχολές Γκατένιο και Ταλμούντ Τορά Χαγκαδόλ ως Χώροι Εκπαίδευσης
των Εβραίων».

Επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Πολιτισμού
Μ’ ένα στεφάνι στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην πλατεία
Ελευθερίας, και το μήνυμα πως, μέσω της υπόμνησης του τραγικού αυτού γεγονότος, θα πρέπει να δείχνουμε στη νέα γενιά
«πού μπορεί να οδηγήσει ο ρατσισμός, η ξενοφοβία κι αυτού
του είδους οι ιδεολογικές εκτροπές», ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και ΜΜΕ της Γερμανίας Μπερντ Νόιμαν (φωτογραφία) απέτισε, στις 12.10.2011, τιμή στα χιλιάδες θύματα
της ναζιστικής θηριωδίας από την άλλοτε πολυπληθή Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σημείο του ταξιδιού μου
εδώ […] Σκοπός μας είναι να υπενθυμίζουμε πάντα τα τρομερά
εγκλήματα της Βέρμαχτ και των SS, κυρίως κατά των Εβραίων,
για να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο στο μέλλον», δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο επίσκεψής του στην Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Αθήνα.
Ο κ. Νόιμαν, ο οποίος είναι ο καθ’
ύλην αρμόδιος στη γερμανική κυβέρνηση για ζητήματα σχετικά με
τις επιπτώσεις του Εθνικοσοσιαλισμού και του Ολοκαυτώματος, είχε, χθες, μια συγκινητική, όπως
ο ίδιος τη χαρακτήρισε, συνάντηση με τον Χάιντς Κούνιο, έναν
από τους επιζώντες των στρατοπέδων-κολαστηρίων του Γ’ Ράιχ.
«Ήταν μια πολύ συγκινητική συνάντηση. Ένας λόγος που πρέπει να προσερχόμαστε και να αποτίουμε τιμή στους νεκρούς
σε τέτοια μνημεία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί (οι επιζώντες)
δεν θα υπάρχουν σε λίγο. Αυτοί είναι μάρτυρες μιας εποχής»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αξιωματούχος.
Τη σημασία που αποδίδει η Γερμανία στην υπόμνηση του Ολοκαυτώματος και των δεινών αυτού υπογράμμισε, με δηλώσεις
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαβίδ Σαλτιέλ.
«Η Γερμανία, κατανοώντας την ευθύνη γι’ αυτό που έχει γίνει,
προσπαθεί να προβάλλει το Ολοκαύτωμα. Είναι θέμα πρώτης
προτεραιότητας, γιατί φοβούνται κι αυτοί πως αν αυτό ξεχαστεί, θα μπορούσε -με τον έναν ή τον άλλον τρόπο- να επαναληφθεί. Γι’ αυτό τα προγράμματα γύρω από τη μνήμη και την
έρευνα του Ολοκαυτώματος είναι στην πρώτη γραμμή», τόνισε.
Ο κ. Νόιμαν επισκέφθηκε επίσης το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για τα προγράμματα που υλοποιούνται
μέσω αυτού σχετικά με τον εβραϊσμό της πόλης. Επίσης ενημερώθηκε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εβραϊκές
κοινότητες στη χώρα, που, όπως επισήμανε ο κ. Σαλτιέλ, δεν
έχουν μείνει αλώβητες από την κρίση- ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
το κοινωνικό τους έργο.
(ΑΠΕ, 12.10.2011)

Αρχείο Μαρτυριών του Ολοκαυτώματος στο ΑΠΘ ύστερα
από συνεργασία με Γερμανικό Πανεπιστήμιο
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διεισδύει στα
άδυτα του μεγαλύτερου οπτικοακουστικού Αρχείου USC Shoah
Foundation Institute Visual History Archive, προσφέροντας σε
ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και ενδιαφερόμενους,
αναρίθμητες πηγές της νεότερης ζωντανής ιστορίας.

Ημερίδα «Εβραϊκοί Τόποι της Θεσσαλονίκης»
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας ημερίδα παρουσίασης των εργασιών που διακρίθηκαν
στον φοιτητικό διαγωνισμό «Εβραϊκοί Τόποι της Θεσσαλονίκης».
Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανε-
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Η συμφωνία του ΑΠΘ με το Freie Universitaet Berlin, δίνει -για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια- τη δυνατότητα πρόσβασης στην πιο πλούσια οπτικοποιημένη συλλογή στον κόσμο
που συγκεντρώνει 113.000 ώρες ιστορίας μέσα από 51.696 μαρτυρίες, σε 32 γλώσσες επιζησάντων και άλλων μαρτύρων του
Ολοκαυτώματος, από 56 χώρες, καταγεγραμμένες σε 235.999
βιντεοκασέτες. Μεταξύ αυτών σε 300 συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα.
Για τη Θεσσαλονίκη η πρόσβαση στο Αρχείο αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, καθώς από τους 601 επιζώντες ομιλητές που έχουν
τόπο γέννησης την Ελλάδα, οι 381 προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. «... Αν οι φωνές σιγήσουν μπορεί να δούμε την Ιστορία να επαναλαμβάνεται», ανέφερε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, υπογραμμίζοντας την αξία του οπτικοακουστικού περιεχομένου κατά την
τελετή των εγκαινίων.
Η ιδέα για τη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού, της
ζωντανής ιστορίας, προέκυψε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ». Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ ίδρυσε το Shoah για να συγκεντρώσει
βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από επιζήσαντες και μάρτυρες
του Ολοκαυτώματος και άλλων γενοκτονιών.
Σήμερα το ιστορικό αρχείο Shoah είναι διαθέσιμο σε 33 πανεπιστήμια και ιδρύματα στον κόσμο. «Το ΑΠΘ συμμετέχει πλέον
στην προώθηση της ιστορικής αλήθειας», υπογράμμισε ο Νίκος
Ποστολόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακών Μέσων,
καθηγητής στο Freie Universitaet. Ο κατάλογος των μαρτυριών
του αρχείου είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο Διαδίκτυο, αλλά
η πλήρης πρόσβαση στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες παρέχεται αποκλειστικά στα τρία τερματικά που βρίσκονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του ΑΠΘ, στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο,
στο νέο κτίριο της κεντρικής βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου.
(Από την «Καθημερινή», 5.10.11)

κης τον περασμένο Μάρτιο.
Η ταινία επικεντρώνεται στην περίοδο του διωγμού των Ελλήνων Εβραίων στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Μέσα από
τις προσωπικές ιστορίες πέντε «κρυμμένων παιδιών», και διατηρώντας την παιδική τους ματιά, το ντοκιμαντέρ προσπαθεί
να φωτίσει εκείνη την τραγική εποχή.

ΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο ΚΙΣΕ ο τ. πρόεδρος
του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης κ. Μανώλης Τσακίρης, στα χιτλερικά στρατόπεδα χάθηκαν οι παρακάτω υπάλληλοι της Εθνικής Τραπέζης, Εβραίοι στο θρήσκευμα: Μωυσής

Καμόντος, Βίκτωρ-Χαΐμ Μάτσας, Μωϋσής Σαμουήλ, Ραχήλ Αβραάμ Γκατένιο, Λουκία Αρδίττη, Ευτυχία Λεβή και Εσθήρ Ουζιέλ.
Στην τιμητική πλάκα για τους αντιστασιακούς, που έχει αναρτηθεί στην είσοδο του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας,
στην οδό Αιόλου, έχουν περιληφθεί τα ονόματα των: ΒίκτωρΧαΐμ Μάτσα, Ραχήλ Αβραάμ Γκατένιο και Λουκίας Αρδίττη. Στην
μαρμάρινη πλάκα αναγράφεται: «Η Τράπεζα τιμώντας την μνήμη των υπαλλήλων της που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα
Κατοχής 1941 - 1944».
Ήδη καταβάλλονται από το ΚΙΣΕ προσπάθειες για την αναγραφή και των υπολοίπων 4 ονομάτων ομοθρήσκων.

Συναυλία της Χορωδίας της Κοινότητας
Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εβραϊκού
Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φιλοξένησε, στις 4.9.11, συναυλία της Χορωδίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του κ. Κωστή Παπάζογλου.
Στη συναυλία παρουσιάστηκαν τραγούδια που έχουν μεταφέρει από την ιβηρική χερσόνησο στη Θεσσαλονίκη οι εκδιωχθέντες Εβραίοι τον 15ο αιώνα, καθώς και ελληνικά τραγούδια στα
οποία έχουν προστεθεί στίχοι στα ισπανοεβραϊκά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου και εντάσσεται στις
δράσεις που πλαισιώνουν την έκθεση «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σημάδια στον χώρο».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«ΚΑΜΠΑΛΑ» Παρουσίαση βιβλίου
Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
και η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

ΧΑΛΚΙΔΑ
της Ρίτας Γκαμπάϊ - Ταζάρτες
ΚΑΜΠΑΛΑ (εκδόσεις Διώνη)

Ταινία για τα «κρυμμένα παιδιά» της Κατοχής
στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας
Στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2011, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Φιλιά
εις τα παιδιά», του σκηνοθέτη κ. Βασίλη Λουλέ, του οποίου η
πρώτη προβολή έγινε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-

που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 στις 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα του Ινστιτούτου Θερβάντες (Μητροπόλεως 23,
Αθήνα). Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο καθηγητής Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βίκτωρ Ιβάνοβιτς.
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8ενημέρωση
Συνεντεύξεις του προέδρου του ΚΙΣΕ
Για το φαινόμενο του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, τα ζητήματα
των Ελλήνων Εβραίων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την ελληνική πολιτεία και κοινωνία, μίλησε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σε συνέντευξή του στην εβραϊκή εφημερίδα της Βενεζουέλας «Nuevo Mundo Israelita». Η
συνέντευξη δημοσιεύθηκε στις 19.9.2011, στην έντυπη και την
ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας.
Για το ίδιο θέμα, στις 13.9.2011, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ έδωσε συνέντευξη στο αγγλόφωνο τμήμα ΙΒΑ της Ισραηλινής τηλεόρασης.
Επίσης, στις 12.10.11, ο κ. Σαλτιέλ έδωσε συνέντευξη στην
αγγλόφωνη ισραηλινή εφημερίδα “Jerusalem Post” με θέμα
την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα.

«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο
Ελληνικός Εβραϊσμός καταδικάζει απερίφραστα την εμπρηστική επίθεση εναντίον ισλαμικού τεμένους σε χωριό Βεδουίνων
στο Βόρειο Ισραήλ.
Η καταδικαστέα αυτή πράξη, έργο ακραίων φανατικών Ισραηλινών, είναι αντίθετη προς τις αρχές και αξίες της εβραϊκής
θρησκείας και της εβραϊκής ηθικής.
Θεωρείται η πράξη αυτή, όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες δήλωσε, κατάφορη παραβίαση των κανόνων
του εβραϊκού κώδικα συμπεριφοράς, πράξη αντίθετη με την
ηθική και το πνεύμα του κράτους του Ισραήλ όπου όλοι έχουν
ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνικότητας.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η ισραηλινή κοινωνία είναι θωρακισμένη με τις αξίες
της Δημοκρατίας και απομονώνει και τιμωρεί κάθε φαινόμενο
φανατισμού και μισαλλοδοξίας.
Για ακόμη μια φορά το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ελπίδα και την ευχή να επικρατήσουν οι φωνές του εποικοδομητικού διαλόγου και να σταματήσει ο παραλογισμός της βίας για την επίτευξη της πολυπόθητης ειρήνης
στην περιοχή».

ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2011, το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την αποκατάσταση της ελληνικής
ιθαγένειας σε Εβραίους που αμέσως μετά το τέλος του Πολέμου μετανάστευσαν στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 13 του
νέου Nόμου 4018 που αφορά την «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό
όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών», αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 13
Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν
στο παρελθόν την Ελληνική ιθαγένεια
1. Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την 9η Μαΐου
1945 και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή χορηγείται εκ
νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την
ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ελληνική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκμηριώνουν την προηγούμενη εκ μέρους του
κατοχή ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωμοσία του ενδιαφερόμενου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στο
άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Ο
 ι σε ευθεία γραμμή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, μπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως
καταγόμενοι από Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Για την επίτευξη της εν λόγω ρύθμισης το ΚΙΣΕ κατέβαλε σύντονες προσπάθειες στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, δεδομένου ότι ήταν αίτημα που από χρόνια εκκρεμούσε.

Αντισημιτικό γκραφίτι στη Νέα Ιωνία
Έντονα αντισημιτικό (και όχι μόνο) γκραφίτι καλύπτει μεγάλο
τμήμα του τοίχου της υπόγειας διάβασης της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως που οδηγεί στην κεντρική λεωφόρο της Νέας Ιωνίας της Αθήνας. Οι σχετικές φωτογραφίες τέθηκαν υπόψη του ΚΙΣΕ, το οποίο αντέδρασε με αμεσότητα απευθύνοντας

Ανακοίνωση του ΚΙΣΕ για τον εμπρησμό τεμένους στο Ισραήλ
Στις 4.10.2011, αμέσως μετά την είδηση για τον εμπρησμό ισλαμικού τεμένους στο Βόρειο Ισραήλ από Ισραηλινούς εξτρεμιστές, το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
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8ενημέρωση
έγγραφο προς τον δήμαρχο Νέας Ιωνίας κ. Ηρ. Γκότση. Όπως
επισημαίνει το ΚΙΣΕ στην επιστολή του: «…Σε αυτή τη σύνθεση
γκραφίτι καθυβρίζονται οι Εβραίοι ως θρησκευτική οντότητα
και ως κοινωνική παρουσία, καθώς επίσης και Έλληνες πολιτικοί. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την απάλειψη των
αντικοινωνικών και αντεθνικών αυτών συνθημάτων».
Με το ΚΙΣΕ επικοινώνησε ο αντιδήμαρχος κ. Παν. Κωστάκης,
ενημερώνοντας ότι θα γίνουν ενέργειες για την απάλειψη του
προσβλητικού γκραφίτι και το βάψιμο του τοίχου.

SUMMER U
Χαλκιδική 2011
Φιλίες και δημιουργία δεσμών με το εξωτερικό, ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση και διασκέδαση είναι κάθε χρόνο τα κύρια
χαρακτηριστικά του Summer U, της συγκέντρωσης νέων Εβραίων απ΄ όλον τον κόσμο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Εβραίων Φοιτητών (EUJS).
Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά που η παγκόσμια αυτή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 500 νέοι κατέκλυσαν την Χανιώτη Χαλκιδικής και απόλαυσαν ένα πλούσιο
πρόγραμμα που με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε η EUJS. Από
την πλευρά της η Ε.Ν.Ε. συντόνισε και εξασφάλισε μια δυναμική ελληνική παρουσία.
Η εφημερίδα Jerusalem Post (12.9.2011), δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για το Summer U, με απόψεις των συμμετεχόντων και
παρουσίαση των δραστηριοτήτων, χωρίς να παραλείπει να τονίζει
τις ομορφιές της Χανιώτης και την έντονη διασκέδαση: «Τα ψυχαγωγικά στοιχεία
μπορεί να επισκιάσουν τα σεμινάρια.
Άλλωστε, πώς μπορεί μια παρουσίαση Power Point για
τη θέση της αμερικανικής εβραϊκής
κοινότητας στο θέμα της αναγνώρισης
κράτους των Παλαιστινίων να συναγωνιστεί το βόλεϋ στην παραλία
της Χανιώτης!…»,
γράφει χαρακτηριστικά το άρθρο.
Την έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτισε ο πρόεδρος
του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος καλωσόρισε τους νέους
και τόνισε στη σύντομη ομιλία του: «Η ευθύνη που, σύμφωνα
με τη φυσική διαδοχή των γενεών, αρχίζει να πέφτει στους δικούς σας ώμους, είναι μεγάλη. Οι προκλήσεις των καιρών είναι επικίνδυνες, τόσο για το ίδιο το Κράτος του Ισραήλ όσο και
για τις Κοινότητες της Διασποράς. Η αντιμετώπιση αυτών των
κινδύνων δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά με
την προσήλωσή μας στο πνεύμα που εκφράζεται από τη θρησκεία μας και τις παραδόσεις μας. Και είναι ενθαρρυντικό ότι,
όπως αποδείχθηκε στις πολλές χιλιάδες χρόνια που πέρασαν,
τα μηνύματα της Ιουδαϊκής θρησκείας παραμένουν πάντοτε
επίκαιρα γιατί απευθύνονται στον άνθρωπο της κάθε εποχής».
Ακολούθησαν ομιλίες εκ μέρους των διοργανωτών και της AJC,
η οποία επίσης υποστηρίζει το θεσμό του Summer U.
Στο τέλος του σεμιναρίου, με την ολοκλήρωση μιας πολύπλευρης, πλούσιας και ξέφρενης εβδομάδας, οι συμμετέχοντες ευχήθηκαν να θεσπιστούν και …Autumn U, Winter U και Spring U!!!

Το E.J.C. για την μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας
της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ
Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε στην “International Herald
Tribune”, της 21.9.2011:
«Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό
Εβραϊκό Συνέδριο (Ε.Ε.Σ.-EJC) καλεί επειγόντως τους Ευρωπαίους ηγέτες να τηρήσουν τη δέσμευσή τους προς τις αρχές των Συμφωνιών του Όσλο.
Μαζί με εκατομμύρια Ευρωπαίους, το Ε.Ε.Σ. τάσσεται υπέρ
του διακανονισμού της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής διένεξης
μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της λύσης των
δύο κρατών. Στις προσεχείς ημέρες, τα ευρωπαϊκά κράτη θα
κληθούν να αναγνωρίσουν ένα μονομερώς διακηρυχθέν Παλαιστινιακό κράτος. Μία τέτοια διακήρυξη θα ήταν αντίθετη με υπογεγραμμένες συμφωνίες, νομικές δεσμεύσεις και
επίσημες δηλώσεις και θα μπορούσε να καταλήξει σε όξυνση της διένεξης παρά σε ειρήνη.
Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ε.Ε.Σ επικοινώνησε, μεταξύ άλλων, με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ισπανία, τη
Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και όλοι συμφωνούν ότι οι διαπραγματεύσεις
είναι ο μόνος εφαρμόσιμος τρόπος για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι μονομερή
βήματα θα έβλαπταν την ειρηνευτική διαδικασία.
Σε αυτή την κρίσιμη καμπή ζητείται η δύναμη και ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης. Αυτή είναι η στιγμή να τηρηθούν
οι επίπονα επιτευχθείσες συμφωνίες των τελευταίων είκοσι ετών που παρέχουν τα θεμέλια μιας ειρηνικής λύσης. Οι
Συμφωνίες του Όσλο, στις οποίες συμμετείχε και τις οποίες υπέγραψε, μεταξύ άλλων, η Ε.Ε., στο Άρθρο 31 ορίζουν
ότι: «Καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ξεκινήσει ή αναλάβει δράση που θα αλλάξει το καθεστώς της Δυτικής Όχθης
και της Λωρίδας της Γάζας, ενόσω εκκρεμεί διαπραγμάτευση για το μόνιμο καθεστώς».
Αυτή δεν είναι η στιγμή για να δράσουμε εκτός των ορίων
των διεθνών συμφωνιών ή να καλλιεργούμε προσδοκίες, οι
οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, καθώς και
για την ευρύτερη περιοχή.
Αυτή την εβδομάδα η προσοχή όλου του κόσμου θα είναι
στραμμένη στην Ευρώπη. Το Ε.Ε.Σ καλεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, χρησιμοποιώντας την ξεχωριστή θέση που κατέχει
στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και τον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή, να κρατήσει την ειρηνευτική διαδικασία ζωντανή και να διατηρήσει την ελπίδα μεταξύ
εκείνων που ελπίζουν σ΄ ένα ειρηνικό μέλλον».

7

Τα Νέα μας

Οκτώβριος 2011

EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ
• Εκτός νόμου τέθηκε η μεγαλύτερη ναζιστική οργάνωση της
χώρας με απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η «Εθνική Οργάνωση Αρωγής προς Πολιτικούς Κρατούμενους και τις
Οικογένειές τους» παρείχε στήριξη σε νεοναζί που είχαν φυλακιστεί για τη δράση τους. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές,
η HNG αποτελεί απειλή για την κοινωνία και η δράση της κρίθηκε αντισυνταγματική.
(ΤΑ ΝΕΑ, 22.9.11)

ΣΜ

Έγκριτοι πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί και καθηγητές συνεργάστηκαν για την έκδοση ενός τόμου που εξετάζει τα εθνικά
δίκαια του Ισραήλ στη διεθνή διπλωματία και την πολιτική σκηνή. Το βιβλίο εκδόθηκε από το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο
(WJC) και το Κέντρο Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ. Το
επιμελήθηκαν ο Αλαν Μπέικερ, τ. νομικός σύμβουλος του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και τ. πρέσβης του Ισραήλ στον
Καναδά, καθώς και ο γεν. γραμματέας του WJC Νταν Ντίκερ.
Το βιβλίο «Israel’s rights as a nation-state in public diplomacy»
μπορείτε να το «κατεβάσετε» από τον ιστότοπο του WJC (www.
worldjewishcongress.org), καθώς και του ΚΙΣΕ www.kis.gr/ Αρθρα / Μέση Ανατολή.

• Mea culpa από την εταιρεία Hugo Boss για το ναζιστικό παρελθόν της, που ανάγεται στην αποθέωση του Χίτλερ από τον
ιδρυτή της φίρμας ρούχων και τη συνέργειά του σε εγκλήματα. Η γερμανική φίρμα, που ιδρύθηκε το 1925 από τον Ούγκο
Μπος, ανέθεσε στον Γερμανό καθηγητή στρατιωτικής ιστορίας Ρόμαν Κέστερ να ερευνήσει και να συγγράψει την πραγματική ιστορία του Μπος.
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 23.09.11)

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ στο ΙΣΡΑΗΛ ο Γκιλάντ Σαλίτ
Ανακοίνωση του ΚΙΣΕ

Με την ευκαιρία του νέου εβραϊκού έτους, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζέρζι Μπουζέκ φύσηξε το σοφάρ
(φωτογραφία) σε ειδική τελετή που έγινε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 21.9.2011, υπό την
αιγίδα της πολωνικής προεδρίας της Ε.Ε.
Ο κ. Μπουζέκ ευχήθηκε «Σανά Τοβά» και ειρήνη για τον καινούργιο χρόνο και για τα χρόνια που θα έρθουν. «Το Ρος Ασανά
είναι περίοδος ανασκόπησης του παρελθόντος και αισιοδοξίας για το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ε.Κ.
Επίσης, ο κ. Μπουζέκ μίλησε για την εβραϊκή παράδοση και παιδεία, δίνοντας τις ευχές του σε ένα μικρό 3χρονο αγόρι, τον Σαλόμ Γκάρελικ, ο οποίος είχε κόψει τα μαλλιά του για πρώτη φορά κατά το θρησκευτικό εβραϊκό έθιμο. «Σαλόμ, δεν είναι μόνο ένα όνομα αλλά και μια ευχή. Και είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι όταν μεγαλώσει ο Σαλόμ θα ζήσει σ΄ έναν κόσμο ανεκτικότητας και ειρήνης», ήταν τα λόγια του κ. Μπουζέκ.
Παράλληλα με την εκδήλωση, εγκαινιάστηκε έκθεση με θέμα
«1.000 χρόνια εβραϊκής ζωής στην Πολωνία», την οποία επιμελήθηκε το «Μουσείο Ιστορίας των Πολωνών Εβραίων», που
με απόφαση της Πολωνικής Κυβέρνησης βρίσκεται υπό ανέγερση στο χώρο του γκέτο της Βαρσοβίας.
(EJP, 22.9.2011)

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση του Ισραηλινού 25χρονου στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση από τις Ισραηλινές φυλακές 1.027 Παλαιστίνιων κρατουμένων καταδικασμένων για τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον Ισραηλινών πολιτών.
Ο Γκιλάντ Σαλίτ είχε συλληφθεί ως όμηρος από τις δυνάμεις της
Χαμάς το 2006 και από τότε δεν επιτράπηκε η πρόσβαση σε καμία ανθρωπιστική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.
Η ισραηλινή κοινωνία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι
αποφασισμένη και έτοιμη να προστατεύσει τη ζωή και να διασφαλίσει την ελευθερία των παιδιών της, μη διστάζοντας να συμφωνήσει στην απελευθέρωση στυγνών δολοφόνων αθώων πολιτών. Διότι, όπως είπε ο Πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, η σωτηρία ενός
Ισραηλινού πολίτη ισοδυναμεί με τη σωτηρία ολόκληρου του λαού.
Σημειώνεται ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, στη
διάρκεια αυτής της αιχμαλωσίας, είχε ζητήσει από τις ελληνικές
κυβερνήσεις να συμβάλλουν στην απελευθέρωση του Γκιλάντ Σαλίτ, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και Γάλλος υπήκοος. Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε υψηλής ανθρωπιστικής σημασίας για τον Παγκόσμιο και Ελληνικό Εβραϊσμό και αξίζουν συγχαρητήρια τόσο οι Αιγύπτιοι και Γερμανοί μεσολαβητές όσο και όσοι ακόμη συνέβαλλαν
με τις δικές τους δυνάμεις στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συμμετέχει στη χαρά της
οικογένειας Σαλίτ για την επιστροφή του Γκιλάντ στην αγκαλιά της.
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