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Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 16 και 17 Αυγούστου 2010, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
κ. Βενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη,
την πρώτη Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ελλάδα, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού πριν από
περίπου ένα μήνα στο Ισραήλ.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, με τον πρόεδρο της Ν.Δ. κ.
Αντώνη Σαμαρά καθώς και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
Ο κ. Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σάρα,
είχε συνάντηση με εκπροσώπους της ηγεσίας του Ελληνικού
Εβραϊσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εβραϊκό Μου-

σείο Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του αρχικά
ξεναγήθηκαν στους χώρους της έκθεσης του ΕΜΕ, έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό των
Ελλήνων Εβραίων και υπέγραψαν στο βιβλίο επισκεπτών
του Μουσείου.
Ακολούθησε ιδιαίτερη συζήτηση με τους εκπροσώπους του
Ελληνικού Εβραϊσμού κατά την οποία ο κ. Νετανιάχου ενημερώθηκε για τη σύγχρονη δράση των ελληνο-εβραϊκών φορέων
και έλαβε αναμνηστικά δώρα. Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλλονται
για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μ. Ανατολή.

Από την
ξενάγηση
στο ΕΜΕ και
τη συνάντηση
του Β. Νετανιάχου
με εκπροσώπους
του Ελληνικού
Εβραϊσμού

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ A.J.C. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στις 25 και 26 Αυγούστου 2010 επισκέφθηκε την Αθήνα
Ντ. Μπενρουμπή καθώς και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ.
οκταμελής αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Εβραϊκής ΕπιΒ. Αλμπάλα, συνόδευσαν τα μέλη της AJC στις συναντήσεις
τροπής (A.J.C.), με επικεφατους με τον υπουργό Άμυνας
λής τον εκτελεστικό διευθυκ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον
ντή κ. Ντέιβιντ Χάρις. Η αντιυπουργό Επικρατείας κ. Χάπροσωπεία, που ήταν σε επίρη Παμπούκη και τον αρχησημη αποστολή στα Βαλκάγό της αξιωματικής αντιπονια, συνοδευόμενη από τον
λίτευσης κ. Αντώνη Σαμαπρόεδρο του Κεντρικού Ισραρά. Η αντιπροσωπεία της
ηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
AJC συναντήθηκε επίσης με
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ είχε συνάτον πρέσβη του Ισραήλ στην
ντηση με τον πρωθυπουρΕλλάδα κ. Αλί Γιάχια και τον
γό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.
επιτετραμμένο της πρεσβείΑντιπροσωπεία του Ελληνιας των ΗΠΑ κ. Τόμας Μίλερ.
κού Εβραϊσμού, αποτελούΚατά τις συναντήσεις συζημενη από τον πρόεδρο του
τήθηκαν καίρια διεθνή θέμαΟ πρωθυπουργός με τους κ. Ντ. Χάρις και Α. Ρέϊτς
Κ.Ι.Σ.Ε., τον αντιπρόεδρο κ.
τα καθώς και θέματα εβρατης A.J.C. και τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε.
Μ. Μαγρίζο και τον ταμία κ.
ϊκού ενδιαφέροντος, όπως:
Συνέχεια στη σελ. 5
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νο συμβούλιο. Ακολούθησαν οι εκλογές που ανέδειξαν τα νέα
μέλη, ενώ παράλληλα έγινε και η σύσταση νέου προεδρείου.
Κάνοντας ένα σύντομο επίλογο θα μπορούσε κανείς να πει ότι
η εβραϊκή νεολαία είναι γεμάτη ενθουσιασμό και προσανατολίζεται προς την υλοποίηση ιδεών που θα προάγουν την ενότητα, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των μελών της.
Η εκδρομή στη Σκιάθο έκλεισε στέλνοντας αυτό το σπουδαίο
για όλους μήνυμα…
Κλείνοντας, σας ενημερώσουμε ότι, το νέο συμβούλιο της ΕΝΕ
αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: Πρόεδρος: Μωυσής Τζάφος, Αντιπρόεδρος: Ίζη Παρέντε, Γραμματέας: Ντορίτα Τρέβεζα, Ταμίας: Σουζάνα Καπέτα, Μέλη: Μάρκος Μάισης, Ίζη Ματαλών, Μπάρυ Σεβή, Σαλίνα Μαΐρ, Μπέν Καπόν.
Για την ΕΝΕ
Ντορίτα Τρέβεζα

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ
Η εκδρομή της ΕΝΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο από τις
28.7.10 έως την 1.8.10, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συγκέντρωσε περισσότερα από εκατό μέλη της. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης έγιναν ομιλίες και συναντήσεις, οι οποίες έδωσαν
έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας για μια ακόμη
φορά ότι η διασκέδαση μπορεί να συνδυαστεί εξαιρετικά με
την αναζήτηση νέων εποικοδομητικών ερεθισμάτων.
Συγκεκριμένα, η εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων, με εκπαιδευτικά και άλλου είδους προγράμματα που διενεργούνται
μέσω της Masa στο Ισραήλ, βοήθησε αρκετά όλους εκείνους
που επιθυμούν να αναζητήσουν νέα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά μονοπάτια. Η ενημέρωσή μας από την κα Sharon Αvis
(εκπόσωπο του Keren Hayesod) αποτέλεσε ένα κίνητρο για
εξερεύνηση νέων δρόμων ή εναλλακτικών δυνατοτήτων που
θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια επαγγελματική πορεία στο Ισραήλ.

n ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ p
• Για τον Ε. Κοέν
• Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 μόλις πληροφορήθηκε
την θλιβερή είδηση του θανάτου του
ΕΣΔΡΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΟΕΝ
ο οποίος διετέλεσε Ταμίας του Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας, επιδεικνύοντας ζήλο και δραστηριότητα για την
επιτυχή προώθηση και επίλυση των θεμάτων της εν λόγω Κοινότητας. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. να εκθειάζει την προσωπικότητα του εκλιπόντος
αποφάσισε:
1. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στο Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας
και στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο
του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας ΝΤΟΝΑ - ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στους συμμετέχοντες, η συζήτηση για τη δράση, τα τελευταία 90 χρόνια, και το έργο του
Keren Hayesod, το οποίο ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κυρίως της τρίτης ηλικίας. Η παρουσίαση των προγραμμάτων του
για τους νέους της διασποράς που επιθυμούν να ζήσουν στο
Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική, καθώς έγινε σαφές ότι
σε παγκόσμιο επίπεδο το Keren Hayesod ενισχύεται από πολλούς υποστηρικτές του έργου του. Στο τέλος της εκδήλωσης,
Ισραηλινός δημοσιογράφος Υoav Limor, του καναλιού 1 του
Ισραήλ, μας ενημέρωσε για το επίκαιρο θέμα της αποστολής
ακτιβιστών προς την Γάζα. Παράλληλα μας ενημέρωσε για τα
γεγονότα που έλαβαν χώρα και τις εξελίξεις που τα ελληνικά
Μέσα Ενημέρωσης δε μπόρεσαν να αποτυπώσουν. Με αφορμή το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της εξωτερικής πολιτικής
που ασκεί το Ισραήλ, η συζήτηση επεκτάθηκε σε πολλά άλλα
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της νεολαίας, κάνοντας σαφές ότι υπάρχει ένας ισχυρός αντίκτυπος ανάμεσα σε
όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο στο Ισραήλ και τον εβραϊσμό της Ελλάδας.
Στην εκδήλωση εκ μέρους του Κ.Ι.Σ.Ε. χαιρετισμό απηύθυνε ο
αντιπρόεδρος κ. Μωϋσής Μαγρίζος.
Η τελευταία μέρα έκλεισε με τον απολογισμό της δράσης των
μελών της ΕΝΕ και τη συζήτηση νέων προτάσεων και ιδεών
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το επόμενο εκλεγμέ-

• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας συνήλθε έκτακτα, σήμερα Πέμπτη
26 Αυγούστου 2010 και ώρα 5.30 μ.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σόλων Μάϊση, μόλις πληροφορήθηκε τη
θλιβερή είδηση του θανάτου του
ΕΣΔΡΑ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΟΕΝ
Ταμία του Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας, που εργάστηκε άοκνα επί σειρά πολλών ετών ως μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητάς μας και με
ιδιαίτερο ζήλο ως υπεύθυνος της Συναγωγής και της Λέσχης,
τηρώντας με ευλάβεια τις θρησκευτικές μας παραδόσεις.
Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την οικογένειά του.
2. Να παρακολουθήσει το Δ.Σ. την κηδεία του.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 200 ευρώ υπέρ του
Εβραϊκού Σχολείου Αθηνών.
4. Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
5. Να δημοσιευτεί το ψήφισμα στην τοπική εφημερίδα «Πανευβοϊκό Βήμα» και στην εφημερίδα του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΗ
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n ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ p
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Αβραάμ Μωυσή Αλλαλούφ, ετών 90
-Δαυίδ Αζαρία Σαρφατή, ετών 90
-Λούνας Ηλία Μπεράχα, ετών 86
-Άννας Βίκτωρα Μπατή, ετών 85
-Ερνεστίνας Ηλία Μπαλέστρα, ετών 88
-Ελιέζερ Νισήμ Μιγιονή, ετών 82
-Λέας Ιωσήφ Λεβή, ετών 82
-Σάρρας Συμεών Γεννή, ετών 88
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του
Ιακώβ Σολομών Χάγουελ, ετών 58.
ΧΑΛΚΙΔΑ.- Από την Ι.Κ. Χαλκίδας μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Εσδρά Βενιαμίν Κοέν, ετών 77
-Εύας (Βίκας) Φριζή, ετών 71
ΚΕΡΚΥΡΑ.- Από την Ι.Κ. Κέρκυρας μας
γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Ντάριο
Αρμάνδου Ααρών, ετών 62.
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ

Η εγγονή Έρικα Σασών
Τα αδέρφια, τα ανίψια
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος μας για την απώλεια
του αγαπημένου μας γιου, αδελφού, πατέρα και θείου Ντάριο Ααρών.
Η οικογένεια
• Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους και συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για την
απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου
και πατέρα Εσδρά Βενιαμίν Κοέν.
Η σύζυγος Άννα Κοέν
Τα παιδιά Μπένης & Έστερ Κοέν
• Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας, καθώς και
όλους τους συγγενείς και φίλους που συμμετείχαν στο πένθος μας για την απώλεια
της πολυαγαπημένης μας Μπατ - σεβας
(Βίκας) Φριζή.
Ο σύζυγος Ιάκωβος
Τα παιδιά Μωυσής, Μύριαμ & Σόφη
Τα εγγόνια Λιόρ, Ιάκωβος, Κέρεν,
Ερρίκος & Ιάσονας
Η αδερφή Νίνα Εσκαλωνή

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Βενιαμίν Ισαάκ
Ησαΐα με την Πόλα Λέων Σοέλ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι. Κ.Θεσσαλονίκης μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Δαυίδ Ισραήλ Ταραμπουλούς με την Ρενέ Ισαάκ Αρδίτη.

• Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και τα μέλη της Ι.Κ.
Ιωαννίνων συγχαίρουν την Έστερ ΚαλέφΕζρα που πήρε το πτυχίο Βιολογίας από
το Πανεπιστήμιο Πατρών και της εύχονται
να έχει επιτυχίες στη ζωή της και στη δύσκολη επιστήμη που επέλεξε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας
για την απώλεια του λατρεμένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδερφού και θείου Χαΐμ Μ. Μαΐση.
Η σύζυγος Ευτυχία Μαΐση
Τα παιδιά Μάρκος Μαΐσης
Έστερ & Αλμπέρτος Σασών

Το Bazaar του Χανουκά
Η γιορτή του Χανουκά πλησιάζει και εμείς,
όπως κάθε χρόνο, ετοιμαζόμαστε να σας
υποδεχτούμε στο Bazaar μας!
Σας προσκαλούμε λοιπόν την Κυριακή 5
Δεκεμβρίου 2010, από τις 11:00 το πρωί
μέχρι τις 5:00 το απόγευμα στο Σχολείο
μας, στο Π. Ψυχικό στην οδό Ανθέων και
Καμελιών 36. Στο Bazaar θα σας περιμένουν, ιδέες για δώρα για μικρούς και μεγάλους, πολλές εκπλήξεις και λαχνοί με
πλούσια δώρα, διασκεδαστικά παιχνίδια
για τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά και
νόστιμες σπιτικές λιχουδιές!
Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί και να μας στηρίξετε στην προσπάθειά μας! Το κόψιμο της κορδέλας θα
γίνει στις 11:30.
Οι Κυρίες της Ι.Κ. Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομόθρησκος ενοικιάζει δυάρι προνομιακό Β΄
ορόφου σε ήσυχη πολυκατοικία κοντά στη Φ.
Νέγρη. Πληροφορίες τηλ. 697 7233010.
n ΨΗΦΙΣΜΑ p

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ
ΡΟΔΟΣ.- Στις 29 Ιουλίου 2010 έγινε στη
Συναγωγή της Ρόδου η τελετή ενηλικίωσης του νεαρού Elyah Platt. Η οικογένεια,
που κατάγεται από την Ρόδο, έφτασε στο
νησί από τις Βρυξέλλες, μαζί με 100 άτομα, συγγενείς και φίλους που παρακολούθησαν την τελετή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου συγχαίρει και εύχεται καλή πρόοδο στη Λύδια Σχοινά, κόρη της Λουΐζας Κονέ, για την εισαγωγή της
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή σταδιοδρομία στους:
- Ζαντίγ Κοέν, πτυχιούχο Μαθηματικών,
που εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αναλογιστικής Επιστήμης και Διοικητικής Κινδύνου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Σίμων Αμγκαρ, του Άβη, που εισήχθη
στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Δαβίδ Αμγκαρ, του Άβη, που εισήχθη
στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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• Για την Ε. Φριζή
• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας συνήλθε έκτακτα,
σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 και ώρα
5 μ.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
κ. Σόλων Μάϊση, μόλις πληροφορήθηκε τη
θλιβερή είδηση του θανάτου της
ΕΥΑΣ (ΒΙΚΑΣ) ΦΡΙΖΗ
σημαντικού μέλους της Ι.Κ. Χαλκίδας, συζύγου του τέως αντιπροέδρου της Κοινότητάς μας κ. Ιακώβ Φριζή και μητέρας της
Σόφης Φριζή, μέλους του Δ.Σ. της Κοινότητας, η οποία ήταν αγαπητή σε όλους και
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες, κυρίως
ως μέλος της Χεβρά Κεδουσά.
Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του
Δ.Σ. προς την οικογένειά της.
2. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία της.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της το ποσό των
200 ευρώ υπέρ του Εβραϊκού Σχολείου Αθηνών.
4. Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς της εκλιπούσης.
5. Να δημοσιευτεί το ψήφισμα στην εφημερίδα του ΚΙΣΕ «Τα νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Η Γεν. Γραμματέας ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΗ
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ΑΝΤΙ-ΕΒΡΑΪΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ JUMBO

σή του με τον υπουργό Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνο, τόνισε τις
προοπτικές που ανοίγονται για την Ελλάδα και το Ισραήλ στον
τομέα του τουρισμού. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του
υπουργού Πολιτισμού για ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Από την πλευρά του ο νέος πρέσβης του Ισραήλ ευχαρίστησε
τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. για τη θερμή υποδοχή και εξέφρασε
τη χαρά του που βρίσκεται στη χώρα μας, κυρίως σε μία περίοδο παραγωγικής συνεργασίας.

Ως διαμαρτυρία σε αντι-εβραϊκή τηλεοπτική διαφήμιση της
εταιρείας καταστημάτων JUMBO, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απέστειλε προς τον πρόεδρο της Εταιρείας την
παρακάτω επιστολή:
«Σε διαφημιστικό σποτ της Εταιρείας σας στην τηλεόραση χρησιμοποιείτε κατά τρόπο ανάρμοστο τη φιγούρα του Εβραίου
από το θέατρο Σκιών, προσδίδοντας μάλιστα σ΄ αυτόν την ιδιότητα του τοκογλύφου.
Επειδή το εν λόγω σποτ περιέχει μηνύματα άκρως ρατσιστικά
και δυσφημιστικά ζητούμε όπως αποσυρθεί ΑΜΕΣΩΣ ώστε να
σταματήσει η επιχειρούμενη προκλητικότητα, η οποία δεν έχει
καμία σχέση με την καθεαυτή εμπορική σας δραστηριότητα».
Οι υπεύθυνοι της εταιρείας JUMBO ανταποκρίθηκαν αμέσως
στη διαμαρτυρία του Κ.Ι.Σ.Ε. αποστέλλοντας την ακόλουθη
επιστολή:
«Λάβαμε την επιστολή σας και με σεβασμό διαβάσαμε τις παρατηρήσεις σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση δεν θα ξαναπαιχτεί και ειλικρινά ζητάμε συγνώμη».

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκαν αντισημιτικά επεισόδια
σε διάφορες πόλεις:
Στην Αθήνα, τον περασμένο Ιούλιο, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
έγινε στόχος βανδαλισμού για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια
που στεγάζεται στο συγκεκριμένο κτίριο. Άγνωστος άντρας, που
καταγράφηκε από τις κάμερες του Ε.Μ.Ε., σχεδίασε με κόκκινο
σπρέι δύο αγκυλωτούς σταυρούς στην πρόσοψη του Μουσείου.
Το Μουσείο κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και παρέδωσε το υλικό που καταγράφηκε από τις κάμερες.
Ο Σύλλογος των Αμερικανών Φίλων του Ε.Μ.Ε. και το Διεθνές
Μπενέ Μπερίτ απέστειλαν επιστολές προς τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον κ. Βασίλη Κασκαρέλη εκφράζοντας τον
απότροπιασμό τους για το γεγονός και την ανησυχία τους για
την αύξηση των αντισημιτικών επεισοδίων στην Ελλάδα.

Συνάντηση του προέδρου του Κ.Ι.Σ.Ε.
με τον νέο πρέσβη του Ισραήλ κ. Αrye Μekel
Στις 2.9.10 ο νέος πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Arye
Mekel πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία
του Κ.Ι.Σ.Ε. και συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
(φωτογραφία). Ο κ. Σαλτιέλ καλωσόρισε τον νέο πρέσβη, του
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του και τον διαβεβαίωσε ότι
ο Ελληνικός Εβραϊσμός είχε και θα συνεχίσει να έχει άριστη συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ.
Κατά τη συζήτηση ο κ. Σαλτιέλ ενημέρωσε τον πρέσβη για τη
δράση του Κ.Ι.Σ.Ε. και τα επίκαιρα θέματα του Εβραϊσμού της
Ελλάδος. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην καθιέρωση της
Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος από την Ελληνική Βουλή,
στην αντιμετώπιση των φαινομένων αντισημιτισμού, κ.ά. Ο
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε, αναφερόμενος σε πρόσφατη συνάντη-

Στην Καβάλα τον Ιούνιο 2010 άγνωστοι έγραψαν αντισημιτικό
σύνθημα στην πρόσοψη του εβραϊκού νεκροταφείου, στον τοίχο δίπλα στην κεντρική είσοδο, ενώ τον Ιούλιο 2010 ανεγράφη
υβριστικό σύνθημα κατά των Εβραίων σε μία από τις κύριες εισόδους του κεντρικού καταστήματος του ΙΚΑ Καβάλας.
Για την πρώτη περίπτωση το Κ.Ι.Σ.Ε. έστειλε επιστολή στο δήμαρχο Καβάλας για την απάλειψη των συνθημάτων καθώς και
στον αστυνομικό διευθυντή για τη σύλληψη των δραστών και
την περιφρούρηση του χώρου.
Για το δεύτερο περιστατικό ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ι.Κ. Καβάλας κ. Β. Βενουζίου, σε συνεργασία με το
Κ.Ι.Σ.Ε., επικοινώνησε με την διευθύντρια του ΙΚΑ για τη διαγραφή των συνθημάτων.
Στην Κομοτηνή τον Ιούνιο 2010 βεβηλώθηκε το Μνημείο Ολοκαυτώματος από φοιτητή, ο οποίος συνελήφθη την ώρα που
ζωγράφιζε με μαύρο σπρέι έναν αγκυλωτό σταυρό. Η ενέργεια
θεωρήθηκε βεβήλωση και φθορά, ο δράστης οδηγήθηκε στο
αυτόφωρο και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε δίκη.
Το Κ.Ι.Σ.Ε. απέστειλε στον αστυνομικό διευθυντή Ροδόπης επιστολή με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση
αντίδραση της αστυνομίας και τα αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας που έχει λάβει για την περιφρούρηση του χώρου.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επιστολή του Κ.Ι.Σ.Ε. προς το δήμαρχο Κομοτηνής κ. Δημήτριο Κοτσάκη, ο οποίος απαντώντας
τόνισε ότι: «…ο Δήμος Κομοτηνής μόλις πληροφορήθηκε το
γεγονός ενήργησε άμεσα απαλείφοντας από το μνημείο Ολοκαυτώματος που βρίσκεται στο Άλσος της Αγίας Παρασκευής
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τα συνθήματα.
Επίσης να σας δηλώσουμε την απερίφραστη καταδίκη του συμβάντος αυτού, καθώς τέτοιες ενέργειες βεβήλωσης μνημείων
δεν συνάδουν με το δημοκρατικό φρόνημα της συντριπτικής
πλειονότητας των πολιτών της Κομοτηνής».

γεν. γραμματέας Maram Stern δήλωσε: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη δίωξη ανθρώπων που εκφράζονται δημόσια εναντίον
μισαλλόδοξων σαν τον κ. Πλεύρη την ώρα που οι προπαγανδιστές του μίσους αθωώνονται από τα δικαστήρια». Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy
Buzek, ο Stern αποκάλεσε τη δίκη «διαστροφή της δικαιοσύνης» και «επίθεση ενάντια στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες». Εξέφρασε την υποψία ότι μέλη του δικαστικού σώματος
δεν ήταν πρόθυμα να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες αλλά έδρασαν συνειδητά ενάντια σε αυτές.
Στην επιστολή του ο Stern κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να αναλάβει δράση: «Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις σε αυτήν την περίπτωση, προτρέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποστείλει ανεξάρτητο
παρατηρητή στη δίκη προκειμένου να εξακριβώσει εάν τα ελληνικά Δικαστήρια δρουν σύμφωνα με τις βασικές αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης δήλωσε: «Αυτοί οι τρεις γενναίοι άνθρωποι τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους ενάντια
σε έναν διαβόητο μισαλλόδοξο που έχει επανειλημμένα ζητήσει την εξολόθρευση των Εβραίων και εξυμνεί τους Ναζί. Υπερασπίστηκαν τη μικρή Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδας και αξίζουν τη συμπαράστασή μας.» Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο
απέστειλε, επίσης, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια, στον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, καθώς
και στον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιερώνυμο

Στην Κεφαλονιά τον Σεπτέμβριο 2010 βεβηλώθηκε η αναμνηστική πλάκα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της Μητρόπολης στο
Αργοστόλι, η οποία είναι αφιερωμένη στη βοήθεια που προσέφερε το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό στα θύματα του σεισμού
του 1953. Στην αναθηματική πλάκα ανεγράφησαν συνθήματα και αγκυλωτοί σταυροί και την ευθύνη για την πράξη αυτή
ανέλαβε ο οργάνωση «Κεφαλονίτες για την εθνικοταξική πάλη - Φράξια “Μαρίνος Aντύπας”», η οποία ανήρτησε σχετικό
βίντεο στην ιστοσελίδα youtube προειδοποιώντας παράλληλα
και για τη συνέχεια ανάλογων ενεργειών.
Το Κ.Ι.Σ.Ε. έστειλε αμέσως επιστολές στο δήμαρχο Αργοστολίου
και στον διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου ζητώντας να προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη σύλληψη των δραστών και την αποκατάσταση της αναμνηστικής πλάκας.

Η δίωξη της ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Η δίκη τριών μελών της «Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας» για
«διασπορά ψευδών ειδήσεων» που θίγουν το κύρος της δικαιοσύνης και προκαλούν εύλογη ανησυχία στους πολίτες -ύστερα από την αναβολή της τον περασμένο Απρίλιο- είχε οριστεί
για τις 22.9.2010. Η δίκη τελικά αναβλήθηκε εκ νέου για τις
6 Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη της «Αντιναζιστικής» ασκήθηκε ύστερα από μήνυση του Κ. Πλεύρη για τις ανακοινώσεις της Α.Π. κατά τη δίκη του για το άκρως αντισημιτικό βιβλίο του «Εβραίοι Όλη η Αλήθεια», στην οποία τα τρία μέλη της Α.Π., Α. Στάη, Ει.
Κούτελου και Λ. Κατσιάπης, ήταν μάρτυρες κατηγορίας και είχαν στιγματίσει τη στάση ορισμένων δικαστικών λειτουργών.
Το γεγονός της παραπομπής σε δίκη των παραπάνω ατόμων
που με συνέπεια και σθένος κατήγγειλαν τον ναζισμό και αντιτάχθηκαν στον πιο ένθερμο υποστηριχτή του στην Ελλάδα, τη
στιγμή που ο Κ. Πλεύρης αθωώθηκε και ο Άρειος Πάγος απέρριψε ακόμη και την «αναίρεση υπέρ του νόμου», προκάλεσε
το ενδιαφέρον του Τύπου, με σχετικά άρθρα έγκριτων δημοσιογράφων. Παράλληλα, την έντονη αντίδρασή τους εξέφρασαν
διεθνείς εβραϊκοί και μη οργανισμοί.
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του Παγκοσμίου Εβραϊκού
Συνεδρίου (16.9.2010), στην οποία αναφέρεται:
«Καθώς τρεις Έλληνες ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δικάζονται επειδή μίλησαν άφοβα εναντίον διαβόητου αντισημίτη και ακροδεξιού Έλληνα πολιτικού, το Παγκόσμιο Εβραϊκό
Συνέδριο ζητεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στείλει επίσημη αποστολή να παρακολουθήσει τη δίκη
στην Αθήνα. Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο άσκησε κριτική
στο ελληνικό δικαστικό σύστημα που πριν από ένα χρόνο αθώωσε τον αυτο-αποκαλούμενο αντισημίτη Κωνσταντίνο Πλεύρη
και που σήμερα προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που εκφράστηκαν δημοσίως εναντίον του.
Ο αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου και αναπλ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ A.J.C. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Συνέχεια από σελ. 1

οι νέες προοπτικές που ανοίγονται σε συνέχεια της αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ, ο ρόλος και η σημασία
της συνεργασίας μεταξύ της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ και
της ελληνο-αμερικανικής κοινότητας, η απειλή του πυρηνικά
εξοπλισμένου Ιράν, ο αντισημιτισμός κ.ά.
Η αντιπροσωπεία των ξένων επισήμων επισκέφθηκε επίσης
τις Συναγωγές και το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας
συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα. Οι Αμερικανοί επίσημοι συνέχισαν το ταξίδι τους με επίσκεψη στην Κύπρο όπου είχαν αντίστοιχες υψηλόβαθμες συναντήσεις.

Από τη συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας
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της ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Ι.Κ.Θ. σε ΟΜΗΡΟΥΣ
Εκδήλωση στο «Ρέστειον»

επιστολές με τις οποίες τους ζήτησε να εκφραστούν δημόσια
ενάντια στη δίκη και στις προτροπές του Πλεύρη».

Στις 9.7.10, ο Σύλλογος Απογόνων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
να χορηγήσει βοηθήματα στους επιζώντες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης που ζουν στην Αθήνα, διοργάνωσε εκδήλωση στο Κέντρο Φιλοξενίας «Ρέστειον» για την επίδοση των
βοηθημάτων. Διατέθηκε το εγκεκριμένο από την Ι.Κ.Θ. ποσό
των 62.000 ευρώ, το οποίο διανεμήθηκε σε 31 ομήρους.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του αντιπροέδρου του Συλλόγου της Β΄ Γενιάς κ. Συμεών Φρανσές. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Β΄ Γενιάς κ. Μάριος Σούσης στην ομιλία του ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης για
αυτή την απόφασή τους. Στη συνέχεια μίλησε η ελεγκτής της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κα Ανίτα Πίντο, η οποία τόνισε το ενδιαφέρον και τη σημασία που δίνει η Ι.Κ.Θ. στους ομήρους. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας στην προσφώνησή
του αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία της Ι.Κ.Θ. Στην
εκδήλωση το Κ.Ι.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τη γενική γραμματέα κα Ντόνα-Λίλιαν Καπόν, η οποία στο χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ανάλογες πράξεις ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των αδελφών Κοινοτήτων και καταδεικνύουν το
έμπρακτο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη στήριξη των ομοθρήσκων, ιδιαίτερα στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης
που μαστίζει τη χώρα μας». Ακολούθησε η επίδοση των επιταγών στους δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι
από την πρωτοβουλία της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και από τη θερμή
υποδοχή που τους επεφύλαξαν οι διοργανωτές. Ακολούθησε
Καμπαλάτ Σαμπάτ και δεξίωση που ήταν ευγενική προσφορά
του «Ρέστειον». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από την χορωδία της Ι.Κ. Αθηνών.

Με τη θέση του WJC συντάχθηκαν και άλλοι εβραϊκοί φορείς
όπως η Αμερικανική Ένωση Επιζώντων του Ολοκαυτώματος και
οι Απόγονοί τους, με δήλωση του αντιπροέδρου της Ίλαν Στάινμπεργκ, ο οποίος δήλωσε: «Είναι ντροπή για τα ελληνικά δικαστήρια να ενεργούν σαν αντιπρόσωποι ενός διαβόητου αρνητή
του Ολοκαυτώματος». Επίσης, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο
(EJC) εξέδωσε ανακοίνωση (21.9.2010), στην οποία ο πρόεδρός
του κ. Μοσέ Κάντορ, μεταξύ άλλων, τονίζει: «Πρόκειται για μία
υπόθεση που δημιουργεί προηγούμενο για το ελληνικό δικαστικό σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει τους ανθρώπους από ρατσιστές και ξενόφοβους σαν τον Πλεύρη. Εάν ο
Πλεύρης πετύχει, τότε το ελληνικό δικαστικό σύστημα θα στείλει ένα ντροπιαστικό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη
ότι οι ρατσιστές και οι αντισημίτες θα διαθέτουν τα απαραίτητα
εργαλεία για να επιτίθενται σε ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να φιμώνουν μειονότητες. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο…».
Τονίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2011 θα δικαστούν με τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας και συκοφαντικής δυσφήμησης του Κ. Πλεύρη, ύστερα από σχετική μήνυση του τελευταίου, οι μάρτυρες κατηγορίας στην αρχική δίκη,
εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού, κ. Μ. Κωνσταντίνης, Β.
Αλμπάλας, Α. Ρεϊτάν και Λ. Γαβριηλίδης, καθώς και οι εκπρόσωποι του ΕΠΣΕ Π. Δημητράς και Α. Γκίλμπερτ.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το θέμα της επικοινωνίας - ενημέρωσης τόσο της κοινής γνώμης, όσο και του εβραϊκού κοινού από πλευράς του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) για διάφορα γεγονότα που σημειώνονται και μας αφορούν έχει διευκρινιστεί
πολλές φορές, είναι όμως σκόπιμο να επανέλθουμε.
Κατ΄ αρχήν χρειάζεται να σημειωθεί ότι το Κ.Ι.Σ.Ε. βρίσκεται
σε έγκαιρη γνώση όλων όσων συμβαίνουν και γράφονται αναφορικά με εβραϊκά θέματα. Επιπλέον, ομόθρησκοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν την καλή αρχή να μας πληροφορούν, έστω και για γεγονότα που ήδη γνωρίζουμε. Τους ευχαριστούμε για την πρόθυμη συνεργασία τους.
Το Κ.Ι.Σ.Ε. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (δηλαδή ως
αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία) είναι υποχρεωμένο να
προσέχει τα όσα μεταδίδει. Γι΄ αυτό και πολλές ενέργειές του
τις πληροφορούνται οι Κοινότητες και οι εβραϊκοί οργανισμοί,
εσωτερικού κι εξωτερικού, με ενημερωτικές επιστολές του
προέδρου του Κ.Ι.Σ.Ε.
Είναι γνωστό ότι το Κ.Ι.Σ.Ε. όλα τα θέματα τα αντιμετωπίζει με
κατάλληλο τρόπο και μέσα. Λαμβάνει εγκαίρως θέση κι αντιδρά ανάλογα με τα γεγονότα παρότι δεν μπορεί πάντα να γνωστοποιεί τις ενέργειές του σ΄ όλο τους το βάθος.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κύρια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, σε γραφή Ράσι, δηλαδή με χρήση του αλφαβήτου της
εβραϊκής γλώσσας. Οι στήλες αυτές είναι χαρακτηριστικές της
καθημερινής ζωής των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα προπολεμικά χρόνια και γι’ αυτό και επιλέχθηκαν από τους εκπροσώπους του Μουσείου.
Μια εκ των δύο επιτύμβιων στηλών είναι αφιερωμένη σε έναν
από τους 513 Έλληνες Εβραίους που έπεσαν στο πεδίο της μάχης κατά τον πόλεμο του 1940-41 υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα,
ενώ η δεύτερη είναι αφιερωμένη σε μια νέα γυναίκα που απεβίωσε την ώρα του τοκετού μαζί με το νεογέννητο παιδί της.
Η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης με την δωρεά αυτή συνέβαλε στην πιο
ολοκληρωμένη προβολή της πλούσιας ιστορίας της αλλά και
της πατρίδας μας στο μεγαλύτερο Μουσείο Ολοκαυτώματος
στον κόσμο, το οποίο δέχεται εκατομμύρια επισκεπτών κάθε
χρόνο. Για την πραγματοποίηση της δωρεάς εξασφαλίστηκε η
απαραίτητη άδεια από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και
το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αίθουσα «Γιοσέφ Νεχαμά» στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Στις 23.6.2010 έγιναν τα εγκαίνια της αίθουσας διαλέξεων «Γιοσέφ Νεχαμά» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, παρουσία
του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Κριστόφ Φαρνό και του
Γενικού Προξένου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κ. Κριστιάν Τιμονί. Η αίθουσα ανακαινίστηκε με την υποστήριξη της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και προορίζεται για την υποδοχή διαλέξεων, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων.
Ο Γιοσέφ Νεχαμά (1881-1971) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
και σπούδασε στη Γαλλία. Εργάστηκε επί δεκαετίες ως καθηγητής και διευθυντής της τοπικής σχολής της Alliance Israelite
Universelle και ως γενικός επιθεωρητής όλων των σχολών της
Alliance στην Εγγύς Ανατολή. Το 1926 ίδρυσε και ανέλαβε την
προεδρία της Τράπεζας «Ένωσις», που εξελίχθηκε σε μία από
τις μεγαλύτερες της πόλης. Κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής ο Νεχαμά εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο Μπέργκεν Μπέλσεν απ’ όπου επέζησε και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
Η συγγραφική του δραστηριότητα υπήρξε πολύπλευρη, έχοντας στις περισσότερες περιπτώσεις ως επίκεντρο τις πτυχές
της κοινοτικής ζωής (λαογραφία, γλώσσα, ιστορία κ.λπ).
Το σημαντικότερο έργο του ήταν το «Histoire des Israelites de
Salonique», το οποίο μεταφράστηκε αργότερα στα ελληνικά
με επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΡΟΔΟΣ
Εκδηλώσεις Μνήμης Ολοκαυτώματος
Στις 25.7.2010 η νομαρχία Δωδεκανήσου και η Ι.Κ. Ρόδου διοργάνωσαν εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ρόδου, η οποία ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση
από το Ραββίνο Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ και συνεχίστηκε με χαιρετισμό του προέδρου του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Απογόνων Θυμάτων
Ολοκαυτώματος - Β΄ Γενιά κ. Μάριου Σούση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία διαφόρων μουσικών συνθέσεων
σε σόλο βιολί από τον κ. Λεωνίδα Σακελλαρίδη και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος (φωτογραφία).
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης, η Ι.Κ. Ρόδου, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ροδίων και της
κινηματογραφικής Λέσχης «Θέασις», διοργάνωσε στις 26.7.2010
στο θερινό κινηματοθέατρο «Ρόδον» την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ετς Χαγίμ - Δένδρο της Ζωής. Φωνές γύρω από μία Συναγωγή» της ανθρωπολόγου Βασιλικής Γιακουμάκη.
Βασικός σκοπός της ταινίας ήταν να δείξει ότι το εβραϊκό ιστο-

Δωρεά επιτύμβιων στηλών στο Μουσείο Ολοκαυτώματος
της Ουάσιγκτον
Στις 21.7.2010 η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. διοργάνωσε, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, τελετή παράδοσης δύο επιτύμβιων στηλών που θα συμπεριληφθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ουάσιγκτον (USHMM) στο τμήμα που
αφορά τις Κοινότητες της Ελλάδος (φωτογραφία).
Πρόκειται για τμήματα επιτύμβιων στηλών του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της
Ναζιστικής Κατοχής. Τα κείμενα που αναγράφονται στις δύο
επιτύμβιες στήλες είναι γραμμένα στην ισπανοεβραϊκή, την
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Η Νομαρχία Ξάνθης αναστηλώνει
το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ρικό παρελθόν στον ελληνικό χώρο είναι πολύ πιο σύνθετο από
ό,τι νομίζαμε ή μάθαμε στην επίσημη εκπαίδευση και ότι είναι
φτιαγμένο από ιστορίες εθνοτικών ομάδων που συνυπήρχαν,
που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και είχαν διαφορετικές
θρησκείες και κουλτούρες.

Σχετικά με την απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης να αναστηλώσει το σπίτι, που ανήκε στον Εβραίο ασφαλιστή και καπνέμπορο Ισάκ Δανιέλ, όπου γεννήθηκε και έζησε
τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Μάνος Χατζηδάκης, το Κ.Ι.Σ.Ε.
εξέδωσε στις 19.7.10 το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
«Το σπίτι που γεννήθηκε το 1925 στην Ξάνθη ο Μάνος Χατζηδάκης και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του αναστηλώνεται
με μέριμνα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης. Το σπίτι
είναι ένα επιβλητικό τριώροφο κτίσμα περίτεχνης αρχιτεκτονικής με τουβλάκια, διακοσμητικά τόξα σε πόρτα και παράθυρα, όπως και κιγκλιδώματα. Ανήκε στον Εβραίο ασφαλιστή και
καπνέμπορο Ισάκ Δανιέλ την εποχή που η Ισραηλιτική Κοινότητα Ξάνθης βρισκόταν σε ακμή και οι τοπικές σχέσεις μεταξύ
Χριστιανών και Εβραίων ήταν πολύ φιλικά ανεπτυγμένες. Στον
πρώτο όροφο στεγάζονταν η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη.
Το 1979 επισκέφθηκε τη γενέτειρά του ο μεγάλος μουσικός.
Πέρασε από το σπίτι των παιδικών του χρόνων κι έμεινε κατάπληκτος. Επισκέφθηκε τον νομάρχη Κ. Θανόπουλο και του εξέθεσε τα σχέδιά του για διεθνείς ετήσιες μουσικές γιορτές. Τα
σχέδια του Μάνου δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, το ενδιαφέρον του όμως συνετέλεσε αποφασιστικά στην κατάπαυση των
αντιδράσεων για την διατήρηση της παλιάς πόλης».
Ο Τύπος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προβολή του γεγονότος.

Επίσκεψη του πρέσβη του Ισραήλ
Από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου 2010 ο τότε πρέσβης του Ισραήλ
κ. Αλί Γιάχια με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν τη Ρόδο και φιλοξενήθηκαν από την Κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Γιάχια συναντήθηκε με
μέλη της Κοινότητας, τα οποία ενημέρωσε για την κατάσταση
στο Ισραήλ και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις τους. Ο κ. Γιάχια κατά την παραμονή του στη Ρόδο επισκέφθηκε τη Συναγωγή
και το Μουσείο και ξεναγήθηκε στα αξιοθέατα του νησιού.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ
για την ΕΠΙΔΟΣΗ
της ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΧΑΪΝΤΣ ΚΟΥΝΙΟ
Σε ειδική τελετή που έγινε στις 14.6.10 στο Ίδρυμα Γιάντ Βασέμ
στο Ισραήλ, ο κ. Χάϊντς Κούνιο, όμηρος και επιζών του Ολοκαυτώματος, παρέδωσε στο Γιάντ Βασέμ την εργασία που εκπόνησε συγκεντρώνοντας 37.500 ονόματα Εβραίων της Θεσσαλονίκης που θανατώθηκαν στα στρατόπεδα του Άουσβιτς - Μπίρκενάου. Η εργασία του κ. Κούνιο πραγματοποιήθηκε ύστερα από
επεξεργασία πολλών στοιχείων, προσωπικών αναμνήσεών του
από την προπολεμική Θεσσαλονίκη, καθώς και με τη συμβολή
του Γιάντ Βασέμ. Το ονόματα αυτά θα προστεθούν στην κεντρική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα Ονόματα των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος (Shoah Victims’ Names).
Στην τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος του Γιάντ Βασέμ κ. Α. Σαλέβ, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ κ. Κ. Λουκάκης, η διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του ΥΠΕΞ κα Φ. Τομαή, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Α. Μέκελ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ομήρων Ελληνικής καταγωγής που ζουν στο Ισραήλ κ. Μ.
Αελιών, εκπρόσωπος του Κέρεν Χαγιεσόντ κα Μ. Σαλτιέλ, καθώς και όμηροι από τη Θεσσαλονίκη.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με επιστολή του
συνεχάρη τον κ. Κούνιο για το σημαντικό αυτό έργο.

Ο κ. Γιάχια με τη σύζυγό του στο Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου

ΚΕΡΚΥΡΑ
Διευκρίνιση της Κοινότητας για τις εκδηλώσεις
για τον Αλμπέρ Κοέν
Συμπληρωματικά με τα όσα δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο
τεύχος του Δελτίου μας, (Ιουλίου - Αυγούστου 2010) για τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Κέρκυρα από τις 10 έως τις 16 Μαΐου 2010 για τον Αλμπέρ Κοέν, η Ι.Κ. Κέρκυρας με επιστολή της
διευκρινίζει τα παρακάτω:
«Για καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών σας θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας δεν ήταν μόνο
χορηγός, όπως γράφει το περιοδικό, αλλά και συνδιοργανώτρια.
Η Κοινότητά μας παρίστατο ενεργά σε όλα τα συμβούλια υπό
την προεδρία του δημάρχου κ. Μικάλεφ για να εκφέρει πρώτη
την άποψή της προς αποφυγή χιλίων και ενός λαθών. Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισε, αμέσως μετά τον δήμαρχο ο γενικός γραμματέας της Κοινότητάς μας κ. Ζαχαρίας Σούσης. Καθ΄
όλη δε την εβδομάδα των εκδηλώσεων έγιναν διάφορες παρεμβάσεις από τον πρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και τον προηγούμενο πρόεδρο κ. Ραφαήλ Σούση.
Στα θέματα που μας αφορούν η Κοινότητά μας πάντα πρωταγωνιστεί και ουδέποτε παίζει το ρόλο κομπάρσου».
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€ 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: 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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