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Η.Π.Α. - ΚΕΝΤΡΟ Σ. ΒΙΖΕΝΤΑΛ
Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα του Γ΄ Ράιχ, η περίφημη «επιστολή Γκέμλιχ», εδώ και
μερικές μέρες «κοσμεί» το αρχείο του Κέντρου Σάιμον Βίζενταλ, του Λος Άντζελες.
Πρόκειται για μια επιστολή, την οποία έγραψε ο Αδόλφος Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν ακόμη ένας ασήμαντος δεκανέας και υπηρετούσε στα
γραφεία αντι-κομμουνιστικής προπαγάνδας του βαυαρικού στρατού στο Μόναχο. Χαρισμα
τικός ομιλητής, ο 30χρονος Αδόλφος γοήτευε συχνά τους συναδέλφους του με τα
αντισημιτικά του ξεσπάσματα και καθώς η ευφράδειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από
τον προϊστάμενό του, ο λοχαγός Καρλ Μέιρ του ζήτησε να γράψει αυτός την απαντητική
επιστολή προς το στρατιώτη Αδόλφο Γκέμλιχ -οργανωτή ακροδεξιών ενόπλων τμημάτων
στην πόλη Ουλμ- ο οποίος ζητούσε διευκρινίσεις για την επίσημη θέση της υπηρεσίας στο
«Εβραϊκό Πρόβλημα».
Ο Χίτλερ έγραψε την περίφημη επιστολή στις 16 Σεπτεμβρίου 1919 και σε αυτήν εκφράζει
την άποψη ότι τα διάφορα πογκρόμ κατά των Εβραίων δεν επαρκούν και ότι η εβραϊκή φυλή
θα πρέπει να «ξεριζωθεί» από τη Γερμανία, βάσει συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής. Όπως
επισημαίνουν οι ιστορικοί, η τετρασέλιδη επιστολή αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο
έγγραφο, καθώς σε αυτήν αποτυπώνεται ξεκάθαρα το μίσος το οποίο έτρεφε ο νεαρός
Αδόλφος για τους Εβραίους.
(Ελεύθερος Τύπος, 9.6.11)

ΓΑΛΛΙΑ
Από 14 έως 30.6.11 έγινε στο Παρίσι το Φεστιβάλ Εβραϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς,
προσφέροντας ένα πλούσιο και ενδιαφέρον δεκαπενθήμερο ποικίλων εκδηλώσεων.
Μουσικά κονσέρτα, εκθέσεις τέχνης, επισκέψεις σε Μουσεία και χώρους εβραϊκού
ενδιαφέροντος, θεατρικά έργα, κινηματογραφικές προβολές και συνέδρια, έδωσαν
ξεχωριστή ζωντάνια στο ήδη εμβληματικό Μαραί, την παραδοσιακή εβραϊκή συνοικία του
Παρισιού όπου διεξήχθη το μεγαλύτερο μέρος του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ, που σημείωσε
μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά με την υποστήριξη Δήμων
του Παρισιού και εβραϊκών οργανώσεων.
(
http://festivalculturesjuives.fsju.org)
ΓΑΛΛΙΑ

1/3

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Απεβίωσε στη Γαλλία, σε ηλικία 87, ετών ο Αλβέρτος Σιμαντώβ, με καταγωγή από τη
Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Ο Α. Σιμαντώβ εργάστηκε σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς
οργανισμούς όπου διέπρεψε στον τομέα των αγροτικών και γεωργικών τεχνικών. Γεννήθηκε
και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Από το 1954 ζούσε στη Γαλλία όπου διορίστηκε, ως ειδικός
στην οικονομία των αγροκαλλιεργειών, στον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Συνεργασία. Υπήρξε επικεφαλής του Τομέα Γεωργικής Πολιτικής του Οργανισμού για την
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και στη συνέχεια πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου
Ανώτερων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών και πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας
Γεωργικής Οικονομίας. Ο Α. Σιμαντώβ έχει βραβευτεί από πολλές χώρες και τιμηθεί από
πολλά πανεπιστήμια. Διατύπωσε τους «Σταθερούς Δείκτες Σιμαντώβ» που εξηγούν την
ανάπτυξη του αγρονομικού τομέα στη δυναμική οικονομία.
Ο Αλβέρτος Σιμαντώβ, παρά τη διεθνή του σταδιοδρομία, διατηρούσε πάντα δεσμούς με την
Ελλάδα. Άλλωστε, η ιστορία της οικογένειας είναι μεγάλη στη γενέτειρα του πατέρα του,
τις Σέρρες. Ο Μεναχέμ Σιμαντώβ, έμπορος καπνού, ξυλείας και βαμβακιού, αλλά και ο
άνθρωπος που εισήγαγε τον κινηματογράφο στις Σέρρες, έσωσε με προσωπικές του
ενέργειες 600 Χριστιανούς συμπολίτες του κατά τη βουλγαρική εισβολή το 1913. Το 2001 ο
Δήμος Σερρών, σε αναγνώριση του ρόλου των Εβραίων στην ανάπτυξη της πόλης, εξέδωσε
Ψήφισμα τιμώντας τη δράση του Μεναχέμ Σιμαντώβ. Ο γιος του Αλβέρτος παρέλαβε το
Ψήφισμα σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στις Σέρρες, το Μάρτιο του 2001.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Με μεγάλη πλειοψηφία (116 – 30) ψηφίστηκε από την Κάτω Βουλή του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη σφαγή ζώων χωρίς νάρκωση, το οποίο
ουσιαστικά θέτει εκτός νόμου την τελετουργική εβραϊκή σφαγή κασέρ –αλλά και την
αντίστοιχη μουσουλμανική- που δεν επιτρέπουν τη νάρκωση προ της σφαγής.
Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο, σε ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι εξετάζει την περίπτωση
να κινήσει νομική διαδικασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά της απαγόρευσης της σφαγής
κασέρ, η οποία αντιβαίνει στην αρχή της ελευθερίας της θρησκείας όπως αυτή
διατυπώνεται στην ΕΣΔΑ. Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν νάρκωση του
ζώου πριν τη σφαγή ώστε να ελαχιστοποιείται ο πόνος, αλλά παράλληλα προβλέπουν
εξαιρέσεις για τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις Εβραίων και Μουσουλμάνων.
Το Συνέδριο Ευρωπαίων Ραββίνων έκανε έκκληση στην Ολλανδική Γερουσία, η ψήφος της
οποίας είναι απαραίτητη για να ισχύσει ο νόμος, να μην ψηφίσει την απαγόρευση. «Στην
πράξη, η ισχύς του νέου αυτού νόμου θα σημάνει ότι οι Εβραίοι δεν είναι πλέον
ευπρόσδεκτοι στην Ολλανδία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ευρωπαίων
Ραββίνων Πίγχας Γκόλντσμιτ, ο οποίος αντιτάχθηκε επίσης στην επιστημονική έκθεση των
υποστηρικτών της απαγόρευσης που υποστηρίζει ότι η τελετουργική σφαγή είναι
εξαιρετικά επώδυνη για τα ζώα.
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40.000 Εβραίοι και ένα εκατομμύριο Μουσουλμάνοι ζουν στην Ολλανδία, σε συνολικό
πληθυσμό 16 εκατομμυρίων.
(
Reuters, 30.6.2011)
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