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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ.Ε.

Τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής 
απονεμήθηκαν στον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, στη διάρκεια τε-
λετής που έγινε στις 15.3.2011, στην Πρεσβεία της Γαλλίας 
στην Αθήνα. 
Ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα κ. Κριστόφ Φαρνό στην ομιλία 
του αναφέρθηκε στο πολυετές έργο του κ. Σαλτιέλ προς όφε-
λος του εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, αλλά 
και στη συμβολή του στην ενίσχυση των δεσμών με τη Γαλλία. 
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας κ. 
Νικολά Σαρκοζί προς τον κ. Σαλτιέλ όπου, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρεται: «Η παρασημοφόρηση αυτή αποτελεί αναγνώριση της 
ποιότητας των υπηρεσιών και της αφοσίωσης που έχετε επιδεί-
ξει στη χώρα μας». 
Κατά την αντιφώνησή του ο κ. Δ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στους δεσμούς των Εβραίων κυρίως της Θεσσαλονίκης 
με τη γαλλική κουλτούρα και γλώσσα. Τόνισε το ρόλο της Αλιάνς 
και το έργο επιφανών Γάλλων με καταγωγή από τη Θεσσαλονί-
κη, όπως και ο σημερινός Πρόεδρος της Γαλλίας Σαρκοζί.
Στην εκδήλωση παρέστησαν η οικογένεια Σαλτιέλ, πρέσβεις και 
πολιτικοί, πρόεδροι και εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανισμών 
και κοινοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Το Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής θεσπίστηκε από τον Ναπολέ-
οντα το 1802 και τα διάσημά του αποτελούν την ύψιστη τιμη-
τική διάκριση της Γαλλίας. Ο τίτλος απονέμεται σε προσωπικό-
τητες όλων των εθνικοτήτων για εξέχουσες υπηρεσίες και επι-
τεύγματα στις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα, την πολιτι-
κή, στον επιχειρηματικό και κοινωνικό τομέα.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΪΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από 8 έως 13.2.2011 πολυμελής αντιπροσωπεία της Διάσκεψης 
Μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων (της “Conference 
of Presidents of major American Jewish Organizations ” - CoP) 
επισκέφθηκε την Ελλάδα ύστερα από πρόσκληση του πρωθυ-
πουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος είχε συναντηθεί με 
εκπροσώπους της τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. 
Στην 65μελή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Διάσκεψης κ. Άλαν Σόλοου, μετείχαν επίσης μέλη του Ευρασι-
ακού Εβραϊκού Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Εβραϊκών Κοινοτήτων. 
Οι ξένοι επίσημοι της CoP ξεκίνησαν την επίσκεψή τους από τη 
Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκαν με το δήμαρχο κ. Γ. Μπουτά-
ρη και τον αντιδήμαρχο κ. Χασδάι Καπόν με τους οποίους μίλη-
σαν για την πολυπληθή εβραϊκή κοινότητα στην πόλη πριν από 
το Ολοκαύτωμα αλλά και για τη σημερινή δράση της.
Το πρόγραμμα της αντιπροσωπείας περιελάμβανε, επίσης, ξε-
νάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, επίσκεψη στο 
Μνημείο του Ολοκαυτώματος, όπου ο κ. Σόλοου κατέθεσε στε-
φάνι και δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της η Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης στο Κοινοτικό Κέντρο, στο οποίο παρέστη ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Σωκράτης Ξυνίδης, 
καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, του διπλωματικού 
σώματος και του επιχειρηματικού κόσμου.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πολύπλευρη ενημέρωση που έγι-
νε στα μέλη της αντιπροσωπείας από εκπροσώπους των πα-
ραγωγικών φορέων της πόλης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο και παρέστησαν ο πρόεδρος της ΔΕΘ κ. 
Γιάννης Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού 
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Συνέχεια στη σελ. 4

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κ. Σόλοου 
κατά την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.Στιγμιότυπο από την απονομή του παρασήμου.
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• Για τον Ε. Μωυσή 

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα-
λονίκης συνήλθε έκτακτα στις 3.1.2011 μόλις πληροφορήθη-
κε τον αιφνίδιο θάνατο του 

ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σκιαγραφεί την 
προσωπικότητα του εκλιπόντος, που υπήρξε άξιος Εβραίος οι-
κογενειάρχης και υπηρέτησε για χρόνια τον Ελληνικό Εβραϊ-
σμό. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο και το αρχείο του απο-
τελούν παρακαταθήκη όχι μόνο για τους μελετητές αλλά και 
για όλους μας.
Ακολούθως μετά την εισήγηση του Προέδρου το Κοινοτικό 
Συμβούλιο

Αποφασίζει:
1.  Να εκφράσει προς την οικογένεια του αειμνήστου εκλιπό-

ντος τη βαθύτατη θλίψη του.
2.  Να παραστεί στην κηδεία.
3.  Να προβεί σε δωρεά στην μνήμη του εκλιπόντος υπέρ του 

Δημοτικού Σχολείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.  
4.  Nα δημοσιευθεί το παρόν στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

• Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου 
συνήλθε έκτακτα την Κυριακή  2-1-2011,  στις 12 το μεσημέρι, 
μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του

ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ
Επίτιμου μέλους της Κοινότητάς μας. Το Δ.Σ αφού άκουσε τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Μαρσέλ Σολομών που σκιαγραφώ-
ντας  την προσωπικότητα και την προσφορά του εκλιπόντος εί-
πε: «Ο Εσδράς Μωυσής υπηρέτησε τον Ελληνικό Εβραϊσμό με 
αυταπάρνηση ως Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρι-
σας, ως μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλά-
δος και σαν απλός Εβραίος. Μέχρι το τέλος της ζωής του προ-
σέφερε συνεχώς τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του. Από τις πιο 
σημαντικές προσωπικότητες που ανέδειξε ο Ελληνικός Εβρα-
ϊσμός με δραστηριότητες που είχαν μεγάλη απήχηση και απο-
τελεσματικότητα, δραστηριότητες που θα μείνουν ανεξίτηλες 
στη μνήμη όλων των Εβραίων. Η απώλειά του προκάλεσε με-
γάλη οδύνη σε όλο τον Εβραϊσμό και αφήνει ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό».

Αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια επιδίδοντας το παρόν 

ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και στην Ισραηλι-
τική Κοινότητα Λάρισας.

2.  Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία του.
3.  Να προσφέρει στο Εβραϊκό Σχολείο της Λάρισας το ποσό των 

150 ευρώ στη μνήμη του.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν στα «Νέα μας» και στην εφημερί-

δα της Λάρισας «Ελευθερία».
Ο Πρόεδρος ΜΟΡΔΟΧΑΪ ΣΟΛΟΜΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλ-
κίδας συνήλθε έκτακτα σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011, 
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Σόλων Μάϊση, μόλις 

πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του 
ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ

Επίτιμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, ο 
οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Το Δ.Σ. αφού άκου-
σε τον Πρόεδρο να εξαίρει την ξεχωριστή προσωπικότητα, το 
ήθος, την καλλιέργεια ψυχής, καθώς και την ανεκτίμητη προ-
σφορά του εκλιπόντος στον Εβραϊσμό με τη συμμετοχή του στα 
κοινά, αλλά και με το πλούσιο συγγραφικό του έργο ως λαο-
γράφου και ερευνητή 

Ψηφίζει:
1.  Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. και να επιδοθεί το 

παρόν ψήφισμα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας. 
2.  Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. και να επιδοθεί το 

παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3.  Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 200 ευρώ στην Ισ-

ραηλιτική Κοινότητα Λάρισας. 
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 

του Κ.Ι.Σ.E. «Τα Νέα μας». 
Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ

Η Γεν. Γραμματέας ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΗ 

• Για τον Ι. Φριζή

•  Η Επιτροπή  Σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης, πληροφορηθείσα το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του

ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΙΜΩΝ ΦΡΙΖΗ 
πατέρα της γραμματέως της Επιτροπής Σχολείου Σουζάνας Πί-
ντο, συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση στις 8.11.2010 όπου 

Αποφασίστηκε:
1.  Να παραστούν εκπρόσωποι της Επιτροπής στην κηδεία. 
2.  Να απευθύνει προς την οικογένεια του τα βαθύτατα συλλυ-

πητήριά της και την συμμετοχή της στο πένθος της. 
3.  Να δημοσιευτεί το παρόν στον εβραϊκό Τύπο της Θεσσαλο-

νίκης και της Αθήνας.
Ο Πρόεδρος ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΣΙΟΣ
Η Γραμματέας ΧΕΛΛΑ ΜΑΤΑΛΩΝ

• Για τον Σ. Μιωνή
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περιθάλψεως και 
Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), συνήλθε έκτα-
κτα, σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2011, μόλις πληροφορήθηκε τον 
αιφνίδιο θάνατο του

ΣΑΜΟΥΗΛ ΝΙΣΣΗΜ ΜΙΩΝΗ
ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών, επί προεδρίας του αείμνη-
στου Εδγάρ Αλλαλούφ,   Γενικός Ταμίας και εν συνέχεια μέ-
λος, επιδεικνύοντας πλούσια δραστηριότητα και αποτελεσμα-
τικό έργο και

Αποφάσισε:
1. Να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.
2. Να επιδοθεί το Ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 
του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα Νέα μας».

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ
Η Εντετ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ 
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Σαμουήλ Νισήμ Μιωνή, ετών 81
- Ντουντού Αλμπέρτου Ναμία, ετών 80
- Αλεξάνδρας Δαυίδ Σκύφτη - Φελλούς, 
ετών 95
- Νίνας Σολομών Κοέν, ετών 98
- Μπίτση – Σαλώμ Μωυσή Ρεκανάτη, 
ετών 90
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ζιακ Ρεβάχ, ετών 52
- Μίμη – Μωύς Κοένκα, ετών 52
- Παλόμπας Σοέλ, ετών 96
- Λέων Λάκουα, ετών 96

ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ισαάκ Αβραάμ Νεγρή, ετών 78
- Ραχήλ Χαΐμ  Φερεζή, ετών 90 

ΓΙΖΚΟΡ 

ΧΑΛΚΙΔΑ.- Στις 11.2.2011 τελέστηκε στη 
Συναγωγή Χαλκίδας το μνημόσυνο του Ιε-
σουλά (Σούλα) Ηλία Καμπελή, που απεβί-
ωσε στα Τρίκαλα στις 25.3.2010.    

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης μας ανακοινώθηκε η γέννηση της 
Ρόζας, κόρης του Σόλωνα Μόλχο και της 
Λούσης Σιμχά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

- Όλους εσάς που με κάθε τρόπο μας εκ-
δηλώσατε τη συμπαράσταση και την αγά-
πη σας στην οδύνη μας για το χαμό του 
αγαπημένου μας Σαμ Νισσήμ Μιωνή σας 
ευχαριστούμε από καρδιάς. 

Η σύζυγος Νινέτα Σαμ Μιωνή
Τα παιδιά Καρόλ & Μίμης Μιωνής
Τα αδέλφια Βίκτωρ & Βέτα Μιωνή

Σούζη Μιγιονή
Τα ανίψια

- Η Μπενώτ Μπερίτ «Ιουδήθ» ευχαρι-
στεί θερμά τη WIZO-AVIV για τη δωρεά 
της ποσού 1.000 ευρώ, που διέθεσε για 
την κάλυψη των φιλανθρωπικών αναγκών 
της Μπενώτ

- Πέρασε ένας μήνας από τότε που έφυ-
γε από κοντά μας ο πολυαγαπημένος μας 
Ζακ. Μέσα από την καρδιά μας ευχαρι-
στούμε όλους τους φίλους μας για την τό-
σο θερμή συμπαράστασή τους.

Η σύζυγος Μαρία
Ο γιος Ίζη

Οι γονείς Ίζη –Ρήνα Ρεβάχ
Κώστας – Ζωζώ Αλεξιάδη

Η γιαγιά Μπέλλα

- Σε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας για την απώλεια του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα και παπ-
πού Λέων Λάκουα εκφράζουμε τις ευχα-
ριστίες μας και την εκτίμησή μας.

Η σύζυγος Μπέλλα
Τα παιδιά Σαμ, Ερριέττα

Τα εγγόνια Μάκης, Λέων Άντζελ
 
- Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς, 
φίλους και γνωστούς που συμπαραστά-
θηκαν στο πένθος μας για την απώλεια 
της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, 
Ρίτας Λεβή.

Τα παιδιά
Τα εγγόνια της

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, Ν.Π.Δ.Δ., 
εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό πώλησης με σφραγισμένες προσφο-
ρές το Β-1 διαμέρισμα του 2ου ορόφου της 
πολυκατοικίας επί των οδών Ερμού 59 & 
Ξάνθου, στη Γλυφάδα Αττικής. Είναι γωνι-
ακό επιφανείας 131 τ.μ., ετοιμοπαράδο-
το. Τιμή εκκίνησης 250.000 ευρώ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
από εξουσιοδοτημένη επιτροπή την Δευ-
τέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00 – 
19.00 στα γραφεία της Κοινότητας, οδός 
Μελιδόνη 5, Αθήνα. Για πληροφορίες και 
επισκέψεις, τηλ. 210 32 52 823, φαξ 210 
32 20 761, e.mail: athjcomm@otenet.gr 
αρμόδιος κ. Στεργίου.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
θέλοντας να καλύψει ένα κενό που υπάρ-
χει στον ελληνικό εβραϊσμό, πρότεινε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία της 
Εβραϊκής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. 

Φιλοδοξία μας είναι η Βιβλιοθήκη να κα-
λύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών βι-
βλίων, ντοκουμέντων, εφημερίδων, αρ-
χείων, με εβραϊκές αναφορές στην ελ-
ληνική, εβραϊκή ή άλλη γλώσσα. 
Πολλοί από εμάς έχουμε ίσως συγκεντρω-
μένο σε κάποια γωνιά της βιβλιοθήκης μας 
ή και της αποθήκης ανάλογο υλικό που 
ίσως να περιμένει το μελετητή του παρό-
ντος και του μέλλοντος, να αντλήσει χρή-
σιμα στοιχεία για τις έρευνές του. 
Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτη-
θεί απ΄ όλους εμάς. Από τη δική μας αντα-
πόκριση θα φανεί η δυνατότητα υλοποί-
ησης αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, για 
μία Βιβλιοθήκη που θα είναι επισκέψιμη 
και πλήρως οργανωμένη.       
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμή-
μα Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.Ε. τηλ. 
210 - 32 44 315. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

• Η Ι.Κ. Ρόδου ζητά υπεύθυνο για τη Συ-
ναγωγή και το Μουσείο για την περίοδο 
Απριλίου – Νοεμβρίου 2011. Απαραίτη-
τη η καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού 
η/υ. Προσφέρεται μισθός και στέγη. Απο-
στολή βιογραφικού στο φαξ 22410 70964 
e.mail: jcrhodes@otenet.gr, πληροφορίες 
κα Κάρμεν Κοέν, τηλ. 22410 22364.    
• Ομόθρησκη πολύ πεπειραμένη κυρία 
αναλαμβάνει baby sitting απογευματινές 
ώρες, τηλ. επικοινωνίας 693 6536043.  

ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ;

Η κα Ρίτα Γκαμπάι - Ταζάρτες συγκεντρώ-
νει παροιμίες και εκφράσεις σε λαδίνο 
προκειμένου να τις εκδώσει σε βιβλίο. 
Για να γίνει η συλλογή όσο το δυνατόν 
πληρέστερη, παρακαλούνται όσοι γνω-
ρίζουν ή θυμούνται σχετικές παροιμίες 
και εκφράσεις να τις στείλουν στη διεύ-
θυνση Θέτιδος 4, 175 61  Π. Φάληρο ή 
στο e-mail: ritaizos@otenet.gr.

Τα Νέα μας € 0,01

•  Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 
105 57 Aθήνα, τηλ.: 210 3244315-8 

•  Eκδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.,  
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.
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Επιμελητηρίου κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, ο π. πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ και πρόεδρος του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμ-
φιλίωση στη Ν.Α. Ευρώπη κ. Νίκος Ευθυμιάδης, ο αντιπεριφε-
ριάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι του ΣΒΒΕ και 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων κ.ά. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονί-
κης τόνισε ότι θα επιδιώξει όπως ο Διεθνής Εβραϊσμός βοηθή-
σει στην τουριστική αξιοποίηση της πόλης που υπήρξε μήτρα 
του Εβραϊσμού.    
Η επίσκεψη των επισήμων συνεχίστηκε στην Αθήνα, όπου κατά 
την άφιξή τους τους υποδέχτηκε η ηγεσία του Ελληνικού Εβρα-
ϊσμού, σε κοκτέιλ γνωριμίας, στο ξενοδοχείο τους. Στη συνέ-
χεια οι ξένοι επίσημοι συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, με τον Πρόεδρο της Βουλής 
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά, με τον περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Ιωάννη Σγουρό, με τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, 
με τους πρέσβεις των Η.Π.Α. και του Ισραήλ, με μέλη της Δι-
αρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσε-
ων της Βουλής και με την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, 
το οποίο είχε συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που 
είχαν πλήξει το Ισραήλ.  
Πολύ ουσιαστική ήταν και η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών κ. Ιερώνυμο, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία 
και στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς το-
νίζοντας: «Ο τόπος μας είναι ιστορικός γι΄ αυτές τις σχέσεις 
διότι στη μεγάλη δοκιμασία του εβραϊκού λαού κατά τη Γερ-
μανική Κατοχή ο τότε αρχιεπίσκοπός μας, οι μητροπολίτες, οι 
κληρικοί και οι λαϊκοί εφοδίαζαν τους Εβραίους με χριστιανι-
κές ταυτότητες».    
Στα πλαίσια της επίσκεψης διοργανώθηκε μία σημαντική ημερί-
δα, με θέμα «Ελλάδα: προκλήσεις του σήμερα - ευκαιρίες του 
αύριο», στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δρούτσας και κ. Δημήτρης Δόλλης, ο 
υπουργός Επικρατείας κ. Χαράλαμπος Παμπούκης, ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, ο υπουργός Πο-
λιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, ο υπουργός και 
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέ-
λος και Παναγιώτης Μπεγλίτης. 
Οι κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρθηκαν στις διεθνείς σχέ-
σεις και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, στην οικονομική 
κρίση και τις προοπτικές για νέες επενδύσεις και ανάκαμψη, 
στον πολιτισμό και τον τουρισμό, στους αναπτυσσόμενους το-
μείς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, κ.ά. 
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ομιλία του πρωθυπουργού κ. 

Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε την 
πεποίθησή του πως η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση, καθώς 
«ήδη έχει υπερβεί τις προσδοκίες σε πολλούς τομείς» και δι-
αβεβαίωσε τα μέλη της αντιπροσωπείας ότι θα συνεχίσει τις 
προσπάθειές του για συνεννόηση με τη ρωσική ηγεσία, ώστε 
να αποδοθεί το αρχείο των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων που βρί-
σκεται στη Μόσχα. 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ξεναγήθηκαν στον Παρθενώνα και 
στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου ο υπουργός Πολιτισμού και 
ο πρόεδρος του ΕΟΤ παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν τους, με τη 
συμμετοχή παραγόντων του τουρισμού. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι στις συναντήσεις, καθώς και στην ημερίδα, την αντιπρο-
σωπεία συνόδευαν οι πρόεδροι του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ. Αθη-
νών κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και Βενιαμίν Αλπάλας και μέλη των Διοι-
κητικών Συμβουλίων.
Πολύ συγκινητική  ήταν η επίσκεψη των ξένων επισήμων στο 
εβραϊκό σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών, όπου είχαν τη δυνατότητα 
να ξεναγηθούν από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής στους χώ-
ρους του σχολείου, να ενημερωθούν για τη λειτουργία και το 
έργο που προσφέρει, να συνομιλήσουν με τους μαθητές και το 
προσωπικό του σχολείου.    
Από το απόγευμα της Παρασκευής 11.2.11 η αντιπροσωπεία εί-
χε την ευκαιρία γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων και ανταλλαγής 
απόψεων με πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Στην κατά-
μεστη Συναγωγή Αθηνών, οι επισκέπτες παρακολούθησαν τις 
λειτουργίες του Σαμπάτ και στη συνέχεια παρακάθισαν σε γεύ-
ματα που παρατέθηκαν προς τιμήν τους, το βράδυ της Παρα-
σκευής και το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Πνευματικό Κέντρο 
της Ι.Κ. Αθηνών, με τη συμμετοχή του πρέσβη του Ισραήλ, εκ-
προσώπων του Κ.Ι.Σ.Ε., των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος 
και όλων των εβραϊκών οργανώσεων. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθη-
νών και η γεν. γραμματέας του Κ.Ι.Σ.Ε. κα Ντόνα - Λίλιαν Καπόν 
τους καλωσόρισαν με ομιλίες τους αναφερόμενες στη δραστη-
ριότητα, την ιστορία και τα επίκαιρα ζητήματα του Ελληνικού 
Εβραϊσμού. Επισκέφθηκαν επίσης το Μνημείο Ολοκαυτώματος 
και ξεναγήθηκαν  στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. 

Συνέχεια από σελ. 1

Τηλεγράφημα για τον Μιλτιάδη Έβερτ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, ύστερα από την 
είδηση του θανάτου του Μιλτιάδη Έβερτ, έστειλε στην οικο-
γένειά του το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Ο Ελληνικός Εβραϊ-
σμός θρηνεί για την απώλεια του Μιλτιάδη Έβερτ, ο οποίος 
πάντοτε βρέθηκε στο πλευρό μας με αγάπη. Το όνομά του 
θα μείνει για πάντα χαραγμένο στις ψυχές μας και θα μετα-
δίδεται ως παρακαταθήκη φιλίας στα παιδιά μας».   

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρωθυπουργός συνομιλεί με μέλη της αντιπροσωπείας.

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα.
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ στις ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η 27η Ιανουαρίου έχει ανακηρυχθεί, από το 2004, με νόμο που 
ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, Ημέρα Μνήμης 
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώμα-
τος. Από το 2005, η 27η Ιανουαρίου, ημέρα απελευθέρωσης 
το 1945 του στρατοπέδου Άουσβιτς-Μπιρκενάου, έχει καθιε-
ρωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος και από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 
Για τη φετινή Εθνική Ημέρα Μνήμης έγιναν εκδηλώσεις στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο, σε συνεργα-
σία με τις κατά τόπους Περιφέρειες.    

Στην ΑΘΗΝΑ 

Στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2011, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης 
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων & Ηρώων του Ολοκαυτώματος, η 
Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών διορ-
γάνωσαν διήμερο εκδηλώσεων.  
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 26.1.2011 στο Εβραϊκό Μου-
σείο Ελλάδος με τα εγκαίνια της έκθεσης «Το Μνημείο», τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν από τον περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Ιωάννη Σγουρό. Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Αύ-
γουστο του 2011, παρουσιάζει τις προτάσεις 16 καλλιτεχνών 
και τη διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία του Μνημεί-
ου Ολοκαυτώματος στην Αθήνα. Η παρουσίαση της έκθεσης 
στους παρευρισκόμενους έγινε από τη διευθύντρια του ΕΜΕ 
κα Ζανέτ Μπαττίνου.
Την επόμενη ημέρα έγινε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος κατά-
θεση στεφάνων από εκπροσώπους της Πολιτείας, της Περιφέ-
ρειας, της Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου Αθηναίων, πολιτι-
κών κομμάτων, ξένων πρεσβειών, των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος, του Κ.Ι.Σ.Ε., του ΟΠΑΙΕ, 
και των επιζώντων ομήρων των στρατοπέδων. 
Ακολούθησε το απόγευμα, στη Συναγωγή Αθηνών, η κεντρι-
κή εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από 
το Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν στη μνήμη των θυμάτων 
που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα και ακολούθησε το άναμ-
μα των κεριών.
Κατά την εκδήλωση έγιναν προσφωνήσεις από τον υφυπουργό 
Εξωτερικών και εκπρόσωπο του πρωθυπουργού κ. Δημήτρη Δόλ-
λη, τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, το δήμαρχο 
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθή-
να κ. Άριε Μέκελ, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βεναιμίν Αλ-
μπάλα και τον κ. Ισαάκ Μιζάν, έναν από τους ελάχιστους εν ζωή 
ομήρους επιζήσαντες από τα ναζιστικά στρατόπεδα. 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χάγκεν Φλάισερ, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην μεγάλης διάρκειας εβραϊκή παρουσία στον ελ-
λαδικό χώρο, καθώς και στην εφαρμογή της «Τελικής Λύσης». 
Καταλήγοντας ο κ. Φλαίσερ επεσήμανε μεταξύ άλλων πως: «Ο 
χαρακτήρας της μνήμης του Ολοκαυτώματος εξαρτάται από 
την εκπαιδευτική και τη δημόσια διαχείριση της δυσβάστακτης 
κληρονομιάς που έχει αφήσει ο πόλεμος αυτός σε μας και όλη 
την Ευρώπη. Κάθε παραπέρα περιορισμός της διδασκαλίας της 
ιστορίας εγκυμονεί τον κίνδυνο να μειωθεί η γνώση που αποτε-
λεί τη βάση της αμοιβαίας κατανόησης. Χρειάζονται καινούρ-
γιες προσεγγίσεις». 
Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα. 

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Στις 29 και 30 Ιανουα-
ρίου 2011, η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας και η Ισραηλιτι-
κή Κοινότητα τίμησαν 
την Ημέρα Μνήμης των 
Ελλήνων Εβραίων Μαρ-
τύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος.
Το Σάββατο 29 Ιανου-
αρίου πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση στην 
ασφυκτικά γεμάτη Εκ-
κλησία της Αμιάντου 
Συλλήψεως της Πα-
ναγίας σε συνεργα-
σία και με την ομά-
δα «Πολυπολιτισμι-
κός Διάλογος», με τη 

συμμετοχή της Χορωδίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, του μουσικού 
συνόλου «Salonica» και της μεσοφώνου κας Δήμητρας Καλαϊ-
τζή-Τηλικίδου σε έργα J.S. Bach, D. Shostakovich, D. Williams 
κ.ά. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις Αδελφές του Ελέους 
του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου Καλαμαρί, οι οποίες διέσωσαν 
εβραιόπουλα από τις διώξεις των Ναζί. Μεταξύ άλλων μίλησε 
και η διασωθείσα από τις μοναχές κα Ρένα Σιακή - Μόλχο που 
διηγήθηκε πώς σώθηκε με τη βοήθεια των Αδελφών.  
Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων 
(φωτογραφία) και επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυ-
τώματος, στην Πλατεία Ελευθερίας, παρουσία εκπροσώπων της 
Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των διπλωματικών αρχών, καθώς 
και πλήθους κόσμου. Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ήταν ο υφυ-
πουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτης, 
ο οποίος στην προσφώνησή   του τόνισε την ανάγκη αποδοχής 
της διαφορετικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στην εποχή που ζούμε. Προσφωνήσεις απηύθυναν 
επίσης ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Α. Μέκελ, ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Π. Ψωμιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Α. Τζιτζικώστας, ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης και ο πρόεδρος του 
Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δ. Σαλτιέλ.

Στη ΛΑΡΙΣΑ 

«Σημαντική η μνήμη και η ανάγκη τα παιδιά να διδάσκονται την 
ιστορία, διότι παίρνω το παράδειγμα των ‘βρωμοελλήνων’. Ήταν 
ο τρόπος που ονόμαζαν παλιά τους Έλληνες μετανάστες στις 
ΗΠΑ. Δεν τους έλεγαν ποτέ Έλληνες αλλά τους φώναζαν πάντα 
‘βρωμοέλληνες’. Και αυτό σήμερα αν το ήξεραν οι Έλληνες, ίσως 
να είχαμε μια διαφορετική κουλτούρα ανοχής απέναντι στους 
μετανάστες και στη διαφορετικότητα. Το ίδιο πρέπει να κάνου-
με απέναντι σε κάθε κοινωνική ομάδα, όπως είναι οι Εβραίοι, 
διότι, ως μειοψηφία, γίνονται πολλές φορές αντικείμενο ρατσι-
στικής συμπεριφοράς. Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε 
αυτό που γράφει η πινακίδα στην είσοδο του Άουσβιτς: «Αν δε 
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ στις ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μάθουμε από το πα-
ρελθόν μας, είμαστε 
καταδικασμένοι να το 
επαναλάβουμε».
Πάνω σε αυτή την κε-
ντρική ιδέα συνόψισε 
την ομιλία του ο γνω-
στός δημοσιογράφος 
και σκηνοθέτης κ. Στέ-
λιος Κούλογλου (φω-
τογραφία), που ήταν 
ο κεντρικός ομιλη-
τής στην Εθνική Ημέ-
ρα Μνήμης για τα θύ-
ματα του Ολοκαυτώ-
ματος, που τιμήθηκε 
στη Λάρισα, στις 27 

Ιανουαρίου 2011, παρουσία τοπικών αρχών και φορέων και 
πλήθους κόσμου.
Η εκδήλωση άρχισε στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην 
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, με επιμνημόσυνη δέηση από το 
Ραββίνο Λάρισας κ. Ιτσχάκ Χαβί και ακολούθως έγινε κατάθεση 
στεφάνων από εκπροσώπους των αρχών και φορέων της πόλης, 
καθώς και από εβραϊκές κοινότητες και οργανισμούς.
Το δεύτερο μέρος της τελετής στη Συναγωγή ξεκίνησε με ει-
σαγωγή της συντονίστριας της εκδήλωσης, δημοσιογράφου της 
«Ελευθερίας» κας Μαρίνας Αποστολοπούλου, η οποία τόνισε: 
«Έχουμε υποχρέωση να μην επαφιόμαστε στο «άλλοθι» ότι 
«φταίνε οι άλλοι» και να προσπαθούμε, την κάθε μέρα, στην 
κάθε γωνιά της γης για την εξάλειψη της βίας και της φρίκης, 
γιατί, όπως είχε πει και ο Κίπλινγκ: “ Έχουμε εκατομμύρια αι-
τίες να αποτύχουμε αλλά ούτε μια δικαιολογία”».
Ακολούθησε άναμμα κεριών στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων 
Εβραιών του Ολοκαυτώματος από τους δύο επιζήσαντες ομή-
ρους μέλη της Κοινότητας, έναν εκπρόσωπο των απογόνων των 
θυμάτων, τον Ραββίνο και τον πρόεδρο της Κοινότητας και από 
έναν μικρό μαθητή του εβραϊκού σχολείου. Στη συνέχεια ο πε-
ριφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, σημείωσε για το Ολοκαύ-
τωμα: «Ένα ειδεχθές έγκλημα εις βάρος της ιδίας της ανθρω-
πότητας. Ένα έγκλημα το οποίο γεννά στις μεγαλύτερες αλλά 
και στις σημερινές γενιές μια ιερή υποχρέωση: Να το διατηρή-
σουμε άσβεστο στη συλλογική μνήμη και να το μεταλαμπαδεύ-
σουμε στις επόμενες γενιές».

Στην προσφώνησή της η αντιπεριφερειάρχης κα Ρένα Καραλα-
ριώτου, ευχήθηκε ο κόσμος στο μέλλον να είναι απαλλαγμέ-
νος από τα λάθη του παρελθόντος. Ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων 
κ. Σπ. Μπαρμπούτης ευχήθηκε να μην υπάρξει στο μέλλον άλ-
λο Ολοκαύτωμα και αναφέρθηκε ξεχωριστά στην απουσία του 
εκλιπόντα Εσδρά Μωϋσή. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Λά-
ρισας και αντιπρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μώρις Μαγρίζος, ανέφε-
ρε ότι το νόημα της επετείου αυτής είναι δυο λέξεις, «Κραυγή 
και Προειδοποίηση». Τις προσφωνήσεις έκλεισε ο σύμβουλος 
της Πρεσβείας του Ισραήλ, κ. Γιόσι Μουστακί, που υπογράμμι-
σε ότι το Ολοκαύτωμα είναι μέρος της ιστορίας του Ισραήλ και 
όλων των λαών. 

Ακολούθησε η εξαιρετική κεντρική ομιλία, με τη χαρακτηριστι-
κή απλότητα και αμεσότητα του λόγου του κ. Κούλογλου και η 
εκδήλωση έκλεισε με τη χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λά-
ρισας, υπό την διεύθυνση του κ. Κων. Εβταλιτσίδη, που απέ-
δωσε θαυμάσια τρία τραγούδια από το «Μαουτχάουζεν» του 
Μίκη Θεοδωράκη.

Στο ΒΟΛΟ

Την Κυριακή  30 Ιανουαρίου 2011, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η 
Ι.Κ. Βόλου τίμησαν  την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. 
Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος επι-
μνημόσυνη δέηση από το νέο Ραββίνο της Λάρισας Σοφολογι-
ότατο κ. Itzhak Havi, παρουσία των πολιτικών και στρατιωτι-
κών αρχών του Νομού. 
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τους 
φορείς της πόλης, τον πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα και 
από εκπροσώπους εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων,  υπό 
τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου, ενώ άγημα του 
στρατού απέδωσε τιμές.

Ακολούθησε εκδήλωση, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε με το άναμμα 6 κεριών, στη 
μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που χάθηκαν κατά το Ολοκαύ-
τωμα, από τον μοναδικό εν ζωή όμηρο κ. Ντίνο Μάτσα, τον Σο-
φολογιότατο Ραββίνο κ. Ηλία Σαμπετάι, τον περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, τον δήμαρχο Βόλου κ. 
Πάνο Σκοτινιώτη, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολο-
μών μαζί με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ομήρων Γερμανίας 
Ν. Μαγνησίας κ. Νικόλαο Σαμούρη και εκπροσώπους των Αντι-
στασιακών Οργανώσεων. Το έβδομο κερί που συμβολίζει την 
ελπίδα, το μέλλον και την υπόσχεση να αγωνιστεί η νέα γενιά 
ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά το Ολοκαύτωμα, άναψαν  οι μα-
θητές Ζόζεφ  Φιλοσώφ και η Ανθή Παπατόλια.  
Στη συνέχεια έγιναν προσφωνήσεις από τον περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου, καθώς και από τον 
Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, τον δήμαρχο Βόλου και 
τη γενική γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος με το νέο Ραββίνο 
της Λάρισας στην τελετή του Βόλου. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εορτασμός του Του Μπισβάτ

Ο καιρός υγρός. Οι ακτίνες του ήλιου προσπαθούν να βρουν 
πέρασμα ανάμεσα από τα σύννεφα για να φτάσουν να ζεστά-
νουν τη γη. Στιγμές - στιγμές τα καταφέρνουν και ο ήλιος εμ-
φανίζεται χλωμός, χειμωνιάτικος. 
Μα κάτι έχει αλλάξει. Υποψία ανοιξιάτικων ευωδιών πλανάται 
παντού στον αέρα. Η μέρα μεγαλώνει. Οι άνθρωποι κοιτιούνται 
και μουρμουρίζουν μαζί με τα κλαδιά της αμυγδαλιάς: «Είναι 
οι Αλκυονίδες ή πλησιάζει όντως η άνοιξη;».
«Του Μπισβάτ», ανακοινώνει η κυρία Αλέγρα στους μαθητές και 
στις μαθήτριες μετά την πρωινή προσευχή. Η γιορτή των φυ-
τών, η αρχή, η αναγέννηση! Η γιορτή των δέντρων να μας θυ-
μίζει πόσο ανάγκη τα έχουμε και πόσο μοιάζουν με μας τους 
ανθρώπους, με τις ρίζες τους σαν τις ρίζες των ανθρώπων στο 
παρελθόν, με τους κορμούς τους σαν τα κορμιά των ενηλίκων 
που βιώνουν το παρόν και με τα μπουμπούκια τους σαν τα παι-
διά των ανθρώπων που σηματοδοτούν το μέλλον.
Τα παιδιά όλη τη βδομάδα μιλούσαν για το περιβάλλον, μαθαί-
νοντας στο νηπιαγωγείο πώς ένα σποράκι γίνεται φυτό και επι-
κεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο πόσο υποφέρει η φύση 
από την εγωιστική στάση των ανθρώπων απέναντί της.
Σήμερα φτάνουν στο σχολείο με τις γλάστρες τους ανά χείρας 
για να φυτέψουν λουλουδάκια που θα δουν να μεγαλώνουν 
τους επόμενους μήνες. Μα πρώτα πρέπει να επισκεφτούν το 
γηροκομείο, τις… «ρίζες». Οι γέροντες και οι γερόντισσες πε-
ριμένουν τα παιδιά, τα …. «μπουμπούκια» για να τους προσφέ-
ρουν τη σοφία και τις γνώσεις τους και να πάρουν απ’ αυτά λί-
γη από τη ζωντάνια και την ενέργειά τους.
Τραγούδια, χοροί και κεράσματα από την αγκαλιά της μητέρας 

φύσης. Σιτάρι, κριθάρι, κρασί, σύκα, χουρμάδες, χαρούπια, ξη-
ροί καρποί και φρούτα γέμισαν τις χούφτες μικρών και μεγά-
λων και μέλωσαν τα χείλη και τις καρδιές τους. 
Χαγκ Σαμέαχ ! Χρόνια πολλά ! Τα παιδιά ξεχύνονται στην αυλή. 
Συνωστίζονται γύρω από τα σακιά με το χώμα και τα γλαστρά-
κια με πανσέδες και διάφορα μυρωδικά (φωτογραφία). Συνα-
γωνίζονται ποιος θα γεμίσει πρώτος με χώμα τη γλάστρα του. 
Λερώνονται και γελούν. Απαθανατίζω το γεγονός και μειδιώ. 
Όσο τα παιδικά χέρια θα μπορούν να παίζουν με το χώμα, να 
φυτεύουν - ακόμη κι αν ζουν σε τσιμεντουπόλεις - και να γε-
λούν, μπορούν οι άνθρωποι να ελπίζουν ότι θα μπορούν να συ-
νεχίζουν να εύχονται Χαγκ Σαμέαχ! Χρόνια πολλά και καλά! 

Αγγελική Λιάπη
Δασκάλα Δημοτικού Σχολείου Ι.Κ.Θ.

Ελλάδος κα Ντόνα - Λίλιαν Καπόν. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες του αναπληρωτή κα-
θηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας Δρα Δημήτριου Μπενέκου, καθώς και του πρέσβη της 
Γερμανίας στην Ελλάδα Δρα Roland Michael Wegener, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στη δράση του προξένου της Γερμανίας Χέλμουτ 
Σέφφελ στο Βόλο για τη σωτηρία της εβραϊκής κοινότητας κα-
τά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη συγκινητική παρουσίαση του 
χρονικού του Ολοκαυτώματος του Εβραϊκού Ελληνισμού και 
των αγώνων του ελληνικού λαού για τη διάσωσή του, που έγι-
νε από τους μαθητές και τη χορωδία του 3ου Γυμνασίου Βόλου 
με τη βοήθεια των καθηγητών τους κ. Κώστα  Μιχαλάκη, φιλό-
λογο και κας Χριστίνας Μαργαρίτου, μουσικό.  
Η Ι.Κ. Βόλου προσέφερε στους καθηγητές και στους μαθητές 
που παρουσίασαν την εκδήλωση από ένα συμβολικό δώρο. 
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης, ο επίτιμος πρόεδρος της Ι.Κ. 
Βόλου κ. Ραφαήλ Φρεζής, επιμελήθηκε την έκδοση ενός εντύ-
που αφιερωμένου στη συμβολή των Ελλήνων για τη διάσωση 
των Εβραίων συμπολιτών τους στη διάρκεια του ναζιστικού δι-
ωγμού το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011 Τα Νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Επιτροπή Δη-
μοσίων Σχέσεων σας καλούν στην εκδήλωση

ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Ο άγνωστος φίλος μας με τις γνωστές του νότες

που θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 και ώρα 19:00, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα).
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την ευκαιρία της έκδοσης της 
βιογραφίας του με τίτλο «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί», του Κώ-
στα Παπασπήλιου (Εμπειρία Εκδοτική).
Για τη φυσιογνωμία και το έργο του Ζακ Ιακωβίδη θα μιλήσουν:
- Ο συγγραφέας και κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος και
- Ο βιογράφος του, συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος

Ζωντανή μουσική αναφορά από τον Δαυίδ Ναχμία (πιάνο) και 
τον Θάνο Πολύδωρα (τραγούδι). 

Συνέχεια από σελ. 6
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Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, 
με το πρόγραμμα SW 12-9198 (HSEAP), ενέκρινε μέχρι τον Ιού-
νιο του 2011 ποσό ύψους $ 8.667,00 δολαρίων ΗΠΑ, για την 
αντιμετώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων, επι-
ζώντων από τις διώξεις των Ναζί. Τα χρήματα αυτά αποτελούν 
την τελευταία κατανομή από το Ταμείο των εν αδρανεία λογα-
ριασμών των Ελβετικών Τραπεζών (Swiss Banks), καθώς τον 
Ιούνιο του 2011 λήγει το δεκαετές σχέδιο διανομής του συ-
γκεκριμένου Ταμείου. 
Το Κ.Ι.Σ.Ε. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το 
πρόγραμμα αυτό. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοι-
νότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ.Ε. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και 
μετά την αξιολόγηση και έγκριση από το Δ.Σ., θα υποβάλει τα 
πορίσματα στην Claims Conference για τελική έγκριση. 
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των 
διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι, κρύφτηκαν για να γλι-
τώσουν από τους Ναζί, ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε 
στρατόπεδα εργασίας κ.ά. και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, 
έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και διαθέτουν τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητι-
κά γιατρών κ.ά.).
Όροι χορήγησης:
1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των 
ναζιστικών διωγμών.
Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από τους επιζώντες 
ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, συνελήφθη-
σαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ή όσοι κατά δι-
αφόρους τρόπους υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών. 
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώτατο όριο 
τα 6.016,00 ευρώ.
Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των 6.016,00 ευ-
ρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οικείες Ισραηλιτικές 
Κοινότητες.
3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν πρέ-
πει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση 
των αναγκών του δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία. 
4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οικιακής βοή-
θειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλισμό 
κ.λπ.), καθαριότητα σπιτιού κ.λπ.
6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα 
δικαιολογητικά  (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συνη-
γορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λειτουρ-
γού, ανάλογα με την περίπτωση).
7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση 
του αιτούντος. 
8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθη-
μάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα ή 
άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέ-
πει να λάβει οπωσδήποτε γνώση. 
Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οι-
κείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά. Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 
ύψους του συνολικού ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε 
συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο 

έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση 
μη ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βε-
βαίωση του ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύ-
θυνη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό σημείωμα 
του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι 
Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν 
τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις δι-
αβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζό-
μενα από το  Κ.Ι.Σ.E. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομή-
ρων,  εγκρίνει ή  απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλο-
γα με τις  ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο στο Α΄ εξά-
μηνο του έτους 2011 ποσόν των $ 8.667,00 δολαρίων. Η αξιο-
λόγηση υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε.  Mετά 
την έγκριση, το Κ.Ι.Σ.Ε. προβαίνει στις σχετικές πληρωμές προς 
τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική απόδειξη 
μέσω των Κοινοτήτων.
Σημειώνεται ότι κάθε αίτηση θα προωθείται μεμονωμένα με 
ημερομηνία παραλαβής μέχρι και 10 Ιουνίου 2011. 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Τα Νέα μας Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΤΟΥ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Ο κ. Μίκης Θεοδωράκης τελευταία δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν 
είναι μόνο αντισιωνιστής αλλά και αντισημίτης, ότι οι Εβραίοι 
είναι πίσω από τις Τράπεζες που πτώχευσαν την Ελλάδα, ότι οι 
Εβραίοι είναι πίσω από κάθε πόλεμο που κάνει η Αμερική τα 
τελευταία 50 χρόνια, ότι ο Εβραίος Χένρυ Κίσσινγκερ έχει προ-
αναγγείλει τη διάλυση της Ελλάδος με εκείνη την περίφημη δή-
λωση [Την προκατασκευασμένη δήλωση που αποδείχτηκε ότι 
δεν έγινε ποτέ!], για το πώς θα υποταχθούν οι ανυπάκουοι Έλ-
ληνες και πολλά άλλα!     
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε σχετικά το παρακάτω σαφές, λιτό αλλά περι-
εκτικό Δελτίο Τύπου: 
«Οι Έλληνες Εβραίοι εκφράζουμε πικρία από την παραδοχή 
του κ. Μίκη Θεοδωράκη ότι είναι αντισημίτης. 
Η ρήση αυτή του κ. Θεοδωράκη παραδίδεται στην κρίση των 
ελεύθερα σκεπτομένων πολιτών, στην κρίση του πνεύματος και 
πολιτισμού της κοινωνίας, στην κρίση της ιστορίας».   
Παράλληλα όμως, σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή» (13.2.2011), 
ο Μ. Θεοδωράκης αναγνώρισε ότι τη θερμότερη υποδοχή των 
έργων του σε συναυλία συνάντησε στο Ισραήλ. 
Το 2006, με την ευκαιρία άλλων πάλι αντισημιτικών δηλώσεων, ο 
Μ. Θεοδωράκης σε ανακοίνωσή του με ημερομηνία 27.10.2006 
θεώρησε ότι οι δηλώσεις του εκείνες ήταν ψευδείς και ότι στό-
χευαν κακοπροαίρετα «στη δημιουργία ενός αγεφύρωτου χά-
σματος ανάμεσα σε μένα και στον λαό του Ισραήλ». Πρόσθεσε 
δε διαβεβαιώνοντας για την «αποδεδειγμένη εκτίμησή μου για 
τον λαό του Ισραήλ» και κατέληξε ως εξής: 
«Τις σκέψεις μου αυτές είχα σήμερα την ευκαιρία να κοινοποι-
ήσω στον κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, Πρόεδρο του Κεντρικού Ισρα-
ηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, με τον οποίο είχα σχετική συνά-
ντηση, κατά την οποία τον διαβεβαίωσα για τους παλαιούς και 
βαθύτατους δεσμούς μου με τον εβραϊκό λαό που αγωνίζεται 
για έναν καλλίτερο κόσμο». 
Τα κείμενα του Μ. Θεοδωράκη μιλούν από μόνα τους, χαρακτη-
ρίζουν, βαθμολογούν και τοποθετούν ανάλογα, χωρίς σχολια-
σμό αυτόν που εκάστοτε τα διατυπώνει.


