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Στις 21 και 22 Ιουλίου 2010 ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Πα-
πανδρέου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ. Εί-
ναι η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Έλληνας πρωθυ-
πουργός ύστερα από 18 χρόνια από την αναγνώριση του Κρά-
τους του Ισραήλ και την αντίστοιχη επίσκεψη του τότε πρωθυ-
πουργού Κ. Μητσοτάκη.
Τόσο ο ελληνικός όσο και ο ισραηλινός Τύπος απέδωσαν ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην επίσκεψη, στις επαφές του Γ. Παπανδρέου 
στο Ισραήλ, αλλά και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
Ελλάδα στην πολιτική σκηνή της Μεσογείου και στην προσπά-
θεια ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Δρούτσα, τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γιώργο Πεταλωτή και τον πρέσβη 
του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αλί Γιάχια, συναντήθηκε αρχικά με 
τον Πρόεδρο του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες, με τον οποίο έχει από 

ετών συνεργασία στα πλαίσια της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Στη 
συνέχεια ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιε-
ροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και αργότερα με ελληνικής καταγωγής 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος που ζουν στο Ισραήλ. Τη δεύ-
τερη ημέρα της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο 
Γιαντ Βασέμ όπου κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων 
του Ναζισμού. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του κ. Πα-
πανδρέου: «Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια τι αισθάνο-
μαι, φέρνοντας στο μυαλό όλες τις μνήμες του Ολοκαυτώμα-
τος. Είναι μια συνεχής υπενθύμιση για όλους μας, ότι πρέπει 
να προσέχουμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα όλων των 
συνανθρώπων μας... Οφείλουμε να πούμε ποτέ ξανά στον ρα-
τσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό...». Ο πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε επίσης στους Εβραίους της Ελλάδος υπογραμμί-
ζοντας: «...συνεχίζουμε να τονίζουμε και να τιμούμε την ιστο-
ρία της Εβραϊκής Κοινότητας στη χώρα μου, την Ελλάδα, που 
έζησε επίσης τρομερές στιγμές κατά τη διάρκεια του Ολοκαυ-
τώματος». Ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις με  τον Ισρα-
ηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Εξω-
τερικών Άβιγκντορ Λίμπερμαν και την πρόεδρο της αντιπολί-
τευσης Τσίπι Λίβνι. 
Η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου συνεχίστηκε με συναντήσεις 
με Παλαιστινίους αξιωματούχους.

Από 10 έως 16 Μαΐου 2010 ο Δή-
μος Κέρκυρας διοργάνωσε σειρά 
πολιτισμικών κι επιστημονικών εκ-
δηλώσεων τιμώντας τον Αλμπέρ 
Κοέν, τον Εβραίο γαλλόφωνο Κερ-
κυραίο συγγραφέα που έκανε τη 
γενέτειρά του γνωστή μέσα από 
το λογοτεχνικό του έργο.
Οι εκδηλώσεις, που έγιναν με τη 
συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και του Ιδρύματος «Μνήμη 
Αλμπέρ Κοέν» της Γενεύης, υλο-
ποιήθηκαν με την καθοριστική 
συμβολή της Οργανωτικής Επι-
τροπής με επικεφαλής τον ιατρό κ. Σπύρο Γιούργα. 
Το Κ.Ι.Σ.Ε. και η Ι.Κ. Κέρκυρας ήταν μεταξύ των χορηγών των 
εκδηλώσεων. 
Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο στην «Καθημερινή» (5.6.2010), 
της ιστορικού και μεταφράστριας έργων του Α. Κοέν, κας Οντέτ 
Βαρών-Βασάρ, η οποία συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή 
αλλά και με δύο εισηγήσεις της στο Συνέδριο: «Αν και ο Κοέν 
έζησε μόνο μέχρι 5 ετών στο νησί κι επέστρεψε μόνο μία φο-
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Ο πρωθυπουργός στο Γιαντ Βασέμ



Την 1η Ιουλίου 2010, το Κ.Ι.Σ.Ε. διοργάνωσε στα γραφεία του 
εκδήλωση προς τιμήν του πρέσβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιάχια, ο 
οποίος  αποχωρεί ύστερα από 4ετή θητεία στην Ελλάδα. Στην εκ-
δήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε., 
οι Ραββίνοι Αθηνών κ.κ. Ιακ. Αράρ και Ισ. Μιζάν, πρόεδροι και 
εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και Οργανώσεων και 
ο τ. πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μ. Κωνσταντίνης.
Τον πρέσβη καλωσόρισε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη στενή συ-
νεργασία μαζί του τόσο ως πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης όσο 
και του Κ.Ι.Σ.Ε. Συνεχάρη τον κ. Γιάχια για το έργο του στη χώ-
ρα μας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε δύσκολες 
στιγμές, εκπροσωπώντας το Ισραήλ πάντα με υπερηφάνεια, τι-
μιότητα, σοβαρότητα και ζήλο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους φι-
λικούς δεσμούς που με την ανοιχτόκαρδη προσωπικότητά του 
καλλιέργησε ο Ισραηλινός πρέσβης τόσο στην εβραϊκή κοινό-
τητα όσο και στην Ελλάδα γενικότερα.
Με εγκαρδιότητα οι παριστάμενοι απηύθυναν σύντομους χαι-
ρετισμούς και ευχές στον αποχωρούντα πρέσβη. Ο πρόεδρος 
της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας αναφέρθηκε στην πρώτη φο-
ρά που καλωσόρισε τον κ. Γιάχια στη Συναγωγή. Αναμνηστικά 
δώρα προσέφεραν εκ μέρους της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης ο κ. Ισρ. 
Ρούσσο, της Ι.Κ. Λάρισας ο πρόεδρος κ. Μ. Μαγρίζος, και η Ι.Κ. 
Βόλου. Τις ευχές της Ι.Κ. Χαλκίδας για ειρήνη στην περιοχή με-

τέφερε ο πρόεδρος κ. Μ. Μάισης. Για την άριστη συνεργασία 
τους με τον πρέσβη μίλησαν ο πρόεδρος της Μπενέ Μπερίτ κ. 
Μ. Μπορμπόλης, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. κ. Μ. Μπατής και η εντ. 
Σύμβουλος του ΟΠΑΙΕ κα Α. Πίντο. Εκ μέρους των κυριών της 
Μπενώτ η κα Ε. Μπορμπόλη απηύθυνε ευχές στα εβραϊκά. Η 
κα Στ. Μπορμπόλη επαίνεσε τις πρωτοβουλίες του πρέσβη για 
την υποστήριξη του έργου του Κέρεν Χαγιεσόντ. Ο τ. πρόεδρος 
του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στην παραγωγική 
συνεργασία κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ραββίνος Αθηνών 
κ. Ιακ. Αράρ ευχήθηκε υγεία, οικογενειακή ευτυχία και καλή 
συνέχεια στο έργο του. Με συγκίνηση μίλησε επίσης η γραμ-
ματέας του κα Καρόλ Μιωνή.
Στην αντιφώνησή του ο πρέσβης κ. Γιάχια ευχαρίστησε τους εκ-
προσώπους των εβραϊκών φορέων για το αδελφικό πνεύμα με 

το οποίο τον πλαισίωσαν οι Έλληνες Εβραίοι. Μίλησε επίσης για 
το Ισραήλ, τις προσπάθειες για την ειρήνη και για τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της χώρας του, με τους βαθιά ριζωμένους δημοκρα-
τικούς θεσμούς και τη φιλελεύθερη νοοτροπία την οποία ο ίδιος 
έχει βιώσει θετικά λόγω της αραβικής καταγωγής του.  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αποφώνηση του προέδρου του 
Κ.Ι.Σ.Ε. ο οποίος προσέφερε στον κ. Γιάχια ως συμβολικό δώρο, 
μουσειακό αντίγραφο που απεικονίζει την Αθηνά, για να του 
θυμίζει την παραμονή του στην Αθήνα (φωτογραφία).

• Για τη Ν.Σ. Κοέν
 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλά-
δος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, μό-
λις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης

ΝΙΝΑΣ - ΣΑΡΡΑΣ ΚΟΕΝ
συζύγου του αποθανόντος Έφεδρου Λοχαγού, Δρ. Νισσήμ Κοέν 
και μητέρας του Δρ. Μίμη Κοέν, ακούραστου μέλους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου των Αμερικανών Φίλων του Ε.Μ.Ε. Το Δ.Σ. 
αφού άκουσε τον πρόεδρο, κ. Σαμουήλ Μάτσα, να περιγράφει 
τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος της εκλιπούσης, καθώς 
και την πολύτιμη προσφορά της ως ενεργό μέλος του Συλλό-
γου Φίλων του Ε.Μ.Ε.

αποφάσισε:
1.  Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

κηδεία.
2.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλι-

πούσης.
3.  Να διατεθεί στη μνήμη της, δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκο-

πών.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελ-

τίο «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος  ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας  ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. συ-
νήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, μόλις πλη-
ροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης

ΝΙΝΑΣ - ΣΑΡΡΑΣ ΚΟΕΝ
συζύγου του αποθανόντος Έφεδρου Λοχαγού, Δρ. Νισσήμ Κο-
έν και μητέρας του Δρ. Μίμη Κοέν, ακούραστου μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Αμερικανών Φίλων του Ε.Μ.Ε. Το 
Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο, κ. Γκυ Νατάν, να περιγράφει 
τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος της εκλιπούσης, καθώς 
και την πολύτιμη προσφορά της ως ενεργό μέλος του Συλλό-
γου Φίλων του Ε.Μ.Ε.

αποφάσισε:
1.  Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

κηδεία.
2.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλι-

πούσης.
3.  Να διατεθεί στη μνήμη της, δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκο-

πών.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελ-

τίο «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος  ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ

Ο Γεν. Γραμματέας  ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΙΑΝΟ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-  Σαλβατώρ-Σεμτώβ Ισραήλ Τιάνο, ετών 

107
- Ιωάννας Σπ. Σολομών, ετών 77
- Δέσποινας Τζακ Σταματέλου, ετών 82
- Νέλλης Μωύς Μόλχο, ετών 81
- Αβραάμ Μωϋσή Αλλαλούφ, ετών 90

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της 
Ρένας Γαβριέλ Λεβή, ετών 78.

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ 
Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκε 
ο γάμος του Ερρίκου, Λεών, Μωρίς, Γκο-
σλάν με την Κορίνα Σαΐα.  

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοι-
νώθηκε η γέννηση της Σοφίας, κόρης της 
Ντανιέλας και του Ισαάκ Σακή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμ-
μετείχαν στο πένθος μας για την απώλεια 
του αγαπημένου μας Σαλβατώρ Τιάνο.

Η σύζυγος Ρασέλ Τιάνο
Τα παιδιά Νίκα & Δαυίδ Κωνσταντίνης

Ίζη & Λίλυ Τιάνο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια κι ευχές για καλή 
πρόοδο και σταδιοδρομία στον Άκη Κα-
πέτα, του Μάκη και της Μιρέλλας, που 
πήρε το μεταπτυχιακό του από την Αρχι-
τεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της 
Βαρκελώνης.

Το νέο Δ.Σ. της ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ
Το νέο Δ.Σ. της Μπενέ Μπερίτ συγκροτή-
θηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος Ματα-
θίας Μπορμπόλης, Αντιπρόεδρος Ηλίας 
Νεγρίν, Μέντωρ Λέων Γαβριηλίδης, Γεν. 
Γραμματέας Ρίτα Γκαμπάι, Αναπλ. Γραμμα-
τέας Σουλτάνα Κοέν, Οικονομικός Γραμ-
ματέας Ματαθίας Λεβής, Ταμίας Βίκτωρ 
Μπατής, Εισηγητές: Ηλίας Μπορμπόλης 
και Αλμπέρτος Φερέρα.

Το νέο Δ.Σ. της ΜΠΕΝΩΤ
Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Γυναικών Μπε-
νώτ Μπερίτ συγκροτήθηκε σε Σώμα ως 
εξής: Πρόεδρος Έλντα Μπορμπόλη, Αντι-

πρόεδρος Ίντα Φόρνη, Μέντωρ Σολ Λε-
βή, Γραμματέας Μιμίκα Σαμουηλίδου, Τα-
μίας Ρήνα Κοέν, Αναπλ. Ταμίας Καίτη Σα-
σών, Υπεύθυνη Δημοσιών Σχέσεων Εύα 
Γκανή, Μέλη: Εσθήρ Τζιβρέ, Σούζυ Φά-
ις, Μιράντα Αλκαλάη, Αναπλ. Μέλος Ρε-
βέκκα Καμχή.

Στη μνήμη του Χαΐμ Μάιση
Ο Χαΐμ Μάισης απεβίωσε, σε ηλικία 73 
ετών, στο Βόλο. Δραστήριο μέλος της Κοι-
νότητάς μας και ένας από τους πιο γνω-
στούς εμπόρους της πόλης μας, ο Χ. Μάι-
σης έχαιρε της εκτίμησης και της αγάπης 
όλων όσων των γνώριζαν.
Με αμείωτη διάθεση για προσφορά στον 
εβραϊσμό του Βόλου, ο Χ. Μάισης εκλε-
γόταν στην Κοινοτική Συνέλευση από το 
1975 μέχρι το θάνατό του. Από το  1976 
έως το 1999 διετέλεσε μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Κοινότητας, σε δι-
άφορες θέσεις, προσφέροντας τις υπη-
ρεσίες του με ζήλο και πνεύμα αλληλεγ-
γύης για 23 χρόνια, αφήνοντας την προ-
σωπική του σφραγίδα σε όλα θέματα με 
τα οποία ασχολήθηκε. Συμμετείχε πά-
ντα στις λειτουργίες της Συναγωγής κα-
θώς και στις κοινοτικές εκδηλώσεις. Με 
τη σύζυγό του Ευτυχία επιμελήθηκαν την 
έκδοση της Αγκαδά του Πέσαχ που εξέ-
δωσε η Ι.Κ. Βόλου.
Τον Χαΐμ αποχαιρέτησαν ο πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Μαρσέλ Σολομών, με μήνυ-
μά του από τις Βρυξέλλες και ο αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ. κ. Μάκης Μωϋσής. 
Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατός του γέ-
μισε όλους μας με θλίψη.
Η Ι.Κ. Βόλου εκφράζει προς τη σύζυγό 
του Ευτυχία και τα παιδιά του, Έστερ και 
Μάρκο, θερμά συλλυπητήρια.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ο κ. Χαΐμ Ισχακής διοργανώνει υπό την 
αιγίδα του Κ.Ι.Σ.Ε. επίσκεψη στα Χανιά 
από Πέμπτη 7 Οκτωβρίου μέχρι το πρωί 
της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 2010 με σκο-
πό τη λειτουργία της Συναγωγής Ετς Χα-
γίμ το Σσαμπάτ Ρόσς-Χόντεσς Χεσσβάν. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους 
στον διευθυντή της Συναγωγής, κ. Νίκο 
Σταυρουλάκη και την έντονη διαμαρτυ-
ρία τους για τα τραγικά όσο και άκρως 
ανησυχητικά γεγονότα του περασμένου 
Ιανουαρίου που είχαν ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή μεγάλου μέρους των 

ιερών βιβλίων και του αρχειακού υλικού 
της ιστορικής Συναγωγής. Η μετάβαση 
των εκδρομέων από την Αθήνα στα Χα-
νιά θα γίνει με το πλοίο Blue Horizon και 
το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβά-
νει διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορί-
ας, εκδρομές στα Σφακιά, το Φραγκοκά-
στελλο, τον Κίσσαμο και την Παλαιόχω-
ρα, επίσκεψη-ξενάγηση σε εργοστάσιο 
παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου, κα-
θώς και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα το 
Σαββατόβραδο. Λόγω του ότι τα εισιτή-
ρια του πλοίου είναι ονομαστικά και προ-
πληρώνονται, όσοι ομόθρησκοι ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν στην εκδρομή, 
είτε από Αθήνα είτε από άλλες Κοινότη-
τες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
εγκαίρως με τον κ. Ισχακή στα τηλέφωνα 
6937/140.945 και 210/89.45.544. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομόθρησκος ενοικιάζει διαμέρισμα 60 
τ.μ. στον Αγ. Νικόλαο, Αχαρνών, πλήρως 
ανακαινισμένο. Πληροφορίες τηλ. 6937-
845865, ώρες 09.00 - 19.00.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΩΝ

Με το βραβείο «Sheba 2010» τιμήθηκε, 
σε ειδική τελετή που έγινε στις 9.6.10, στο 
Τελ Αβίβ, η δρ. Τζινέττα Σιμπή-Μπρίλιαντ, 
η οποία γεννήθηκε και σπούδασε στη Θεσ-
σαλονίκη και είναι εδώ και πολλά χρόνια 
διευθύντρια της Αιματοπαθολογικής Μο-
νάδας του Ινστιτούτου Παθολογίας του νο-
σοκομείου Sheba (Tel Hashomer). Το Sheba 
είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Ισρα-
ήλ και ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά 
και επιστημονικά κέντρα στον κόσμο. 
Η δρ. Σιμπή-Μπρίλιαντ βραβεύτηκε για 
«την άρτια επιστημονική κατάρτιση, την 
επαγγελματικότητα και τον ανθρωπισμό 
της», όπως αναγράφεται στο τιμητικό δί-
πλωμα που της απονεμήθηκε. Παρουσιά-
ζοντας το έργο της κατά την εκδήλωση για 
την απονομή του βραβείου τονίστηκε ότι 
«η δρ. Τζινέττα Σιμπή-Μπρίλιαντ διακρίθη-
κε ως εξαιρετική παθολογοανατόμος για-
τρός, για τις γνώσεις, την αφοσίωση στις 
υποχρεώσεις της και την υπευθυνότητά 
της ως προς την παθολογοανατομία γενι-
κά και τις ιστολογικές διαγνώσεις κακόη-
θων όγκων ειδικά. Πολλές φορές κατάφε-
ρε να διαγνώσει δύσκολα και περίπλοκα 
περιστατικά και η γνώμη της ταυτίστηκε 
με τη γνώμη των καλύτερων παθολόγων 
ανά τον κόσμο».
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ρά στα 13 του χρόνια, η Κέρκυρα κατέχει εξέχουσα θέση στο 
έργο του ως “χαμένος παράδεισος” παιδικής ηλικίας. Η εβρα-
ϊκή της συνοικία, η Οβριακή, στην καρδιά της οποίας γεννήθη-
κε, ζωντανεύει μέσα από τις σελίδες του Κοέν με τρόπο μονα-
δικό και οι πέντε Γενναίοι του έκαναν το γύρο του κόσμου μέ-
σα από τις μεταφράσεις του ως χαρακτηριστικές φιγούρες Λε-
βαντίνων Εβραίων στις αρχές του 20ού αιώνα».
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν έκθεση φωτογραφίας με θέμα 
«Μνήμες και Πραγματικότητα της Εβραϊκής Συνοικίας της Κέρ-
κυρας», προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Ο καρφοχά-
φτης», συναυλία, θεατρικό αναλόγιο από το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυ-

ρας και περιήγηση στην εβραϊκή συνοικία. Το αφιέρωμα κο-
ρυφώθηκε με διήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Επιστροφή 
στις ρίζες», με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών από 
τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, οι 
οποίοι ανέπτυξαν τόσο το πολύπλευρο λογοτεχνικό έργο του 
Κοέν όσο και το έργο του ως νομικού στον Διεθνή Οργανισμό 
για τους Πρόσφυγες. Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησαν ο 
δήμαρχος της Κέρκυρας κ. Σωτήρης Μικάλεφ, εκ μέρους του 
Κ.Ι.Σ.Ε. ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μώρις Μαγρίζος, κ.ά. φο-
ρείς. Μετά τη λήξη του συνεδρίου, η Χορωδία της Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης έδωσε συναυλία με σεφαραδίτικα κυρίως τραγούδια, 
με τη συμμετοχή της σοπράνο Λουίζας Κονέ.
Σημαντική αλλά και συγκινητική ήταν η παρουσία στις εκδη-
λώσεις της Μύριαμ Σαμπινύ-Κοέν, κόρης του Αλμπέρ Κοέν, η 
οποία τιμήθηκε από το δήμαρχο. Η αφιερωματική εβδομάδα 
ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16.5.10, με δέηση στη Συναγω-
γή της Κέρκυρας, από τον Ραββίνο κ. Ισ. Μιζάν και την τελετή 
αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στο σπίτι του Αλμπέρ 
Κοέν (φωτογραφίες).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για τον ΑΛΜΠΕΡ ΚΟΕΝ
Συνέχεια από σελ. 1

Η κόρη του Α. Κοέν με τον δήμαρχο Κέρκυρας κ. Σ. Μικάλεφ (δεξιά), 

τον πρόεδρο του Ιδρύματος Α. Κοέν της Γενεύης κ. Μαξ Μαμού 

(αριστερά) και το κ. Σπ. Γιούργα.

Ύστερα από καταγγελίες γονέων για προπαγανδιστικό αντιεβρα-
ϊκό κείμενο στο σχολικό βιβλίο «Νεοελληνικής γλώσσας», της 
Γ΄ Γυμνασίου, το Κ.Ι.Σ.Ε. απηύθυνε επιστολή και σχετικό με το 
κείμενο υπόμνημα στον υφυπουργό Παιδείας κ. Πανάρετο.
Το εν λόγω κείμενο που παρατίθεται στο βιβλίο είναι απόσπα-
σμα άρθρου του Π. Παπακωνσταντίνου στην «Καθημερινή», 
το 2003, και αναφέρεται στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά των 
Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ περιλαμβάνει ως χαρακτηριστική 
εικονογράφηση κοριτσάκι με πυροβόλο. Το κείμενο περιλαμ-
βάνει δήλωση γιατρού από τη Γάζα ο οποίος μιλά για το πό-
σο θετικά προσλαμβάνουν τα παιδιά την εικόνα του μάρτυρα-
καμικάζι, αλλά και για το παιχνίδι τους «Εβραίοι και Άραβες» 
(σε αντιστοιχία με τους «Κλέφτες κι Αστυνόμους» που παίζουν 
τα παιδιά στον υπόλοιπο κόσμο), τονίζοντας ότι παλαιότερα τα 
παιδιά προτιμούσαν το ρόλο του Εβραίου που αντιπροσώπευε 
τον «δυνατό», ενώ μετά τη δεύτερη Ιντιφάντα οι παράμετροι 
του παιχνιδιού άλλαξαν και στα μάτια των παιδιών οι «δυνα-
τοί» έγιναν οι Άραβες. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το εν λόγω 
κείμενο παρατίθεται στο εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσ-
σας προκειμένου να διδαχθούν οι δευτερεύουσες αιτιολογι-
κές προτάσεις (!). 
Το Κ.Ι.Σ.Ε., στο έγγραφό του προς τον υφυπουργό Παιδείας, με-
ταξύ άλλων, αναφέρει: 
«Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό ο σκοπός που επιλέγηκε το 
συγκεκριμένο απόσπασμα είναι σαφώς προπαγανδιστικός, με 

απώτερο σκοπό να δημιουργηθούν στους μαθητές αισθήματα 
αντισημιτισμού και μίσους κατά των Εβραίων.         
Το κείμενο αυτό δεν ήταν σκόπιμο να επιλεγεί όχι μόνον γιατί 
είναι αντίθετο προς την πάγια παιδαγωγική αρχή της ανάπτυξης 
του πνεύματος της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών - εφήβων, 
αλλά και διότι από πρόθεση εμπλέκει διαφορετικές έννοιες. 
Συγκεκριμένα: Άραβας είναι άτομο ορισμένης φυλής, υπηκο-
ότητας, πολιτικής και όχι κατ΄ ανάγκη θρησκευτικής ιδιότητας. 
(Υπάρχουν Άραβες Χριστιανοί, Εβραίοι, Μωαμεθανοί κ.λπ.). 
Εβραίος είναι άτομο καθορισμένης θρησκείας, της Ιουδαϊκής. 
(Οι χιτλερικοί εξόντωσαν τους Εβραίους για μόνο τον λόγο της 
θρησκείας τους και όχι γιατί ήταν πολίτες της α΄ ή β΄ χώρας). 
Ως εκ τούτου το αντίστοιχο του Άραβα (πολιτική ιδιότητα) δεν 
είναι κατά καμία έννοια το Εβραίος (θρησκευτική ιδιότητα).
Ως προς το λεκτικό περιεχόμενο του επιλεγέντος αποσπάσμα-
τος (π.χ. «ο καμικάζι έχει την απόλυτη ισχύ πάνω στη ζωή και 
το θάνατο, είναι η απόλυτη δύναμη που κανείς και τίποτα δεν 
μπορεί να σταματήσει») είναι φανερό ότι οδηγεί σε έμμεση δι-
καιολόγηση της τρομοκρατίας. Εν προκειμένω η εικονογράφηση 
που συνοδεύει το κείμενο (μαθήτρια με καλάσνικοφ) είναι πε-
ρισσότερο από ενδεικτική. Επιπλέον οι συγγραφείς του εγχειρι-
δίου προβαίνουν σε αυθαίρετη δική τους ερμηνεία καταστάσε-
ων, αντίθετη μάλιστα προς τις αποφάσεις του ΟΗΕ, όταν επεξη-
γούν ότι: “Ιντιφάντα ονομάζεται η αντίσταση των Παλαιστινίων 
ενάντια στην κατοχή της πατρίδας τους από το Ισραήλ’’».        

Προπαγανδιστικό κείμενο σε σχολικό βιβλίο
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Υπό τους ήχους της μουσικής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του Ισραήλ,  με φόντο την έρημο της Ιουδαίας από το υποβλη-
τικό αμφιθέατρο του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσα-
λήμ, ξεκίνησε η ετήσια διεθνής συνάντηση του Κέρεν Χαγιε-
σόντ, που φέτος γιορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. 
Και η επιλογή δεν θα μπορούσε να ήταν συμβολικότερη, κα-
θώς τόσο το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο -το 1925- όσο και η Φιλαρ-
μονική του Ισραήλ -το 1936- ιδρύθηκαν με την υποστήριξη του 
Κέρεν Χαγιεσόντ. 
Η συνάντηση περιελάμβανε σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, 
που έγιναν από 15 έως 18.6.2010, με τη συμμετοχή 1.000 και 
πλέον ατόμων απ΄ όλον τον κόσμο. Από την Ελλάδα  συμμετεί-
χαν εκ μέρους του Κ.Ι.Σ.Ε. ο αντιπρόεδρος κ. Μώρις Μαγρίζος, 
εκ μέρους της Ι.Κ. Αθηνών ο πρόεδρος κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, 
από το Κέρεν Χαγιεσόντ οι πρόεδροι κ. Κάρολος Σαΐας και κα 
Μίλη Σαλτιέλ και η κα Στέλλα Μπορμπόλη. Επίσης, συμμετεί-
χαν οι κ. Βίκτωρ Ασσέρ, Βέτα Μιωνή και Ρίνα Κοέν. Σημαντική 
ήταν και η συμμετοχή πέντε μελών της Εβραϊκής Νεολαίας, με 
επικεφαλής τους κ. Μωυσή Τζάφο και Ιζη Παρέντε, που παρα-
κολούθησαν ειδικό πρόγραμμα για τη Νεολαία.
Η έναρξη έγινε με χαιρετισμό του δημάρχου της Ιερουσαλήμ 
κ. Νιρ Μπαρκάτ και στη συνέχεια η Φιλαρμονική του Ισραήλ 
παρουσίασε ένα πολυσύνθετο μουσικό θέαμα υπό το γενικό 
θέμα «Μεταξύ αρχαίων λίθων και νέων ονείρων», που περιε-
λάμβανε κομμάτια από Μπετόβεν και Μπρουχ, δραματοποι-
ημένη αφήγηση, σόλο βιολί, τραγούδια και ύμνους από γνω-
στούς ερμηνευτές.
Το ποικίλο πρόγραμμα της συνάντησης, όπως κάθε χρόνο, ήταν 

μια εμπειρία: Το έργο του Κέρεν Χαγιεσόντ για το Ισραήλ πα-
ρουσιάστηκε μέσα από περιηγήσεις, επισκέψεις, επικοινωνία 
με τον κόσμο. Φέτος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν μια πολεμική αεροπορική βάση, την κοιλάδα Ελά, 
στους λόφους της Ιουδαίας, με τους αμπελώνες και τους σύγ-
χρονους οινοπαραγωγούς που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή 
αυτή γνωστή από τη βιβλική περιγραφή της αναμέτρησης του 
Δαυίδ με τον Γολιάθ. Επίσης, επισκέφθηκαν τους τάφους των 
Πατριαρχών στο σπήλαιο Μαχπελά, στη Χεβρώνα, τις αρχαιο-
λογικές ανασκαφές κάτω από το Κότελ, μεταξύ των οποίων με-
γάλης ιστορικής αξίας τμήματα που δεν έχουν ακόμη ανοίξει 
για το κοινό, το Μουσείο του Ισραήλ, το Γιαντ Βασέμ και έκθε-
ση τέχνης με έργα επιζώντων του Ολοκαυτώματος.
Ξεχωριστές στιγμές του προγράμματος ήταν η αποχαιρετιστή-
ρια εκδήλωση προς τιμήν του επί σειρά ετών παγκοσμίου προ-
έδρου του Κέρεν Χαγιεσόντ πρέσβη κ. Άβι Παζνέρ και η τελε-

Συνέδριο της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής

Διεθνής Συνάντηση του Κέρεν Χαγιεσόντ

Από την ομιλία της Χ. Κλίντον. Στο πάνελ οι υπουργοί Εξωτερικών 

της Ολλανδίας και της Ισπανίας, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, 

με τον πρόεδρο και τον διευθυντή της A.J.C.

Οι τιμηθέντες με το βραβείο «Γιακίρ».

Από 28 έως 30 Απριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσι-
γκτον το ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής 
(A.J.C.) στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι εβραϊκών φορέων 
και οργανώσεων από τις Η.Π.Α. και κοινοτήτων απ΄ όλον τον κό-
σμο. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρό-
εδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μώρις Μαγρίζο. 
Το Συνέδριο ξεκίνησε με συ-
γκέντρωση για το καλωσόρισμα 
των συμμετεχόντων και με ομι-
λία του κ. Μάικλ Ορεν, πρέσβη 
του Ισραήλ στις Η.Π.Α., με θέ-
μα «Παγκόσμιες Προκλήσεις για 
τον Εβραϊσμό στις μέρες μας». 
Κατά τις εργασίες της συνά-
ντησης έγιναν εισηγήσεις από 
πολιτικούς επιστήμονες, πρέ-
σβεις και αξιωματούχους για 
θέματα όπως η τρομοκρατία 
και η διεθνής νομοθεσία, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, η ταυτό-
τητα της Ευρώπης ως πολυπο-
λιτισμικής κοινωνίας σε σχέση 
με την άνοδο των φαινομένων αντισημιτισμού και ρατσισμού, η 
σημασία του διαλόγου και ο ρόλος των θρησκειών στην εξάλει-
ψη των προκαταλήψεων κ.ά.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις που έγιναν κατά τη 
διάρκεια του επίσημου δείπνου από την υπουργό Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. κα Χίλαρυ Κλίντον, η οποία αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο 
που επιτελεί η A.J.C. γενικά αλλά και στο πόσο αναγκαίο είναι να 
υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και τον υπουργό Άμυνας του 
Ισραήλ κ. Εχούντ Μπαράκ, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ 
και στις προοπτικές για επίτευ-
ξη διαρκούς ειρήνης στην περιο-
χή. Στη συνέχεια ο εκτελεστικός 
διευθυντής κ. Ντέιβιντ Χάρις μί-
λησε για την προσωπικότητα και 
το έργο του υπουργού Εξωτερι-
κών της Ισπανίας κ. Μιγκέλ Άν-
χελ Μορατίνος στον οποίο επέ-
δωσε βραβείο «για την προώθη-
ση της αμοιβαίας κατανόησης, 
σεβασμού και ανεκτικότητας με-
ταξύ των θρησκειών». Τέλος, ο 
πρόεδρος του A.J.C. κ. Ρίτσαρντ 
Σάϊντμαν μίλησε για την ουσια-
στική φιλία της Ολλανδίας προς 

το Ισραήλ και τον εβραϊκό κόσμο, η οποία αποδεικνύεται έμπρα-
κτα και κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας κ. Μαξίμ 
Βερχάγκεν στον οποίο επέδωσε τιμητική διάκριση.    
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τή απονομής των βραβείων «Γιακίρ». Φέτος, την τιμητική διά-
κριση «Γιακίρ» έλαβαν εννέα προσωπικότητες «για την εξαι-
ρετική συνεισφορά τους στην επίτευξη των σκοπών του Κέρεν 
Χαγιεσόντ και για την αφοσίωσή τους στο Ισραήλ και τα λαό 
του». Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και ένας Έλληνας, ο κ. Βί-
κτωρ Ασσέρ, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο «Γιακίρ» από τον 
Ισραηλινό υπουργό Άμυνας κ. Εχούντ Μπαράκ. Στην αρχή της 
τελετής προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένο στα 90 χρόνια έργου 
του Κέρεν Χαγιεσόντ, ενώ στη συνέχεια για την προσωπικότητα 
και τη δράση του κάθε βραβευθέντα μίλησε ο Πρόεδρος του 
Ισραήλ κ. Σίμον Πέρες.

Επίσκεψη του Δικαστή 
Lindenstrauss στην Αθήνα

Από 31.5.10 έως 4.6.10 ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
του Ισραήλ δικαστής Μ. Lindenstrauss, με συνοδεία συνεργα-
τών του πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα ως 
προσκεκλημένοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδας.

Στις 31.5.2010, οι ισραηλινοί επίσημοι, συνοδευόμενοι από 
αντιπροσωπεία του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου με επικε-
φαλής τον πρόεδρο κ. Γιώργο Κούρτη, καθώς και από τον πρέ-
σβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιάχια, είχαν συνάντηση στα γραφεία του 
Κ.Ι.Σ.Ε. με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. 
Τον δικαστή Lindenstrauss παρουσίασε ο Ισραηλινός πρέσβης 
κ. Γιάχια αναφερόμενος στη σταδιοδρομία και το έργο του ως 
προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ισραήλ. 
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και 
στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην ιστορία των Εβραίων 
της Ελλάδος, τονίζοντας παράλληλα τη σύγχρονη δράση του 
Ελληνικού Εβραϊσμού. Ο κ. Σαλτιέλ χαρακτήρισε ιστορική την 
επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και του Έλληνα ομολόγου του κ. Κούρτη στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Ο δικαστής Lindenstrauss ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και 
αναφέρθηκε με εγκαρδιότητα στον Έλληνα ομόλογό του, τον 

οποίο γνώρισε σε αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Κούρτη του Ισ-
ραήλ. Η επικοινωνία αυτή έδωσε την αφορμή για την ανάπτυ-
ξη μιας γόνιμης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ο 
δικαστής Lindenstrauss αναφέρθηκε στο ρόλο και τον τρόπο 
εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ισραήλ και παρουσί-
ασε τους συνεργάτες του, τη νομική σύμβουλο κα Ισραέλι και 
τον διευθυντή κ. Γκολάν. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο 
δικαστής εντυπωσίασε τους συνομιλητές του με τις ιστορικές 
του γνώσεις τόσο για την Ελλάδα, τη «γενέτειρα της Δημοκρατί-
ας και των δημοκρατικών θεσμών», όπως τη χαρακτήρισε, όσο 
και για την ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ιδιαίτερη μνεία 
έγινε στην πνευματική προσφορά των Εβραίων της Θεσσαλο-
νίκης αλλά και στο Ολοκαύτωμα. 
Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γιώργος Κούρτης στον 
χαιρετισμό του αναφέρθηκε τόσο στη θετική εικόνα που είχε 
αποκομίσει από το Ισραήλ κατά την εκεί επίσκεψή του όσο και 
στην εκτίμησή του προς την προσωπικότητα και τη δράση του 
κ. Lindenstrauss.
Στη συνέχεια η ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Συνα-
γωγή Αθηνών και το Μνημείο Ολοκαυτώματος όπου τους υποδέ-
χθηκαν και τους ξενάγησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βεν. 
Αλμπάλας και ο γεν. γραμματέας κ. Σάκης Λεών. Το ίδιο βράδυ 
το Κ.Ι.Σ.Ε. παρέθεσε δείπνο εργασίας στο οποίο παρακάθησαν 
οι πρόεδροι των Ελεγκτικών Συνεδρίων Ελλάδος και Ισραήλ, το 
προεδρείο του Κ.Ι.Σ.Ε. και ο πρέσβης του Ισραήλ.   

Το Ολοκαύτωμα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Το Ολοκαύτωμα περιελήφθη φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις. 
Συγκεκριμένα στα θέματα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ των φετινών εξετάσεων 
περιλαμβανόταν και θέμα για την ιστορία του Ολοκαυτώματος. 
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του θέματος 
παρετίθεντο αποσπάσματα από το βιβλίο της Μπέρρυς Ναχμία 
«Κραυγή για το αύριο», καθώς και από το βιβλίο «Το Ολοκαύ-
τωμα των Ελλήνων Εβραίων - Μνημεία και Μνήμες», έκδοση 
του Κ.Ι.Σ. και της Γ.Γ.Ν.Γ. 

Οι εκδόσεις του Κ.Ι.Σ.Ε.

Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σεφαραδικού Ινστιτούτου (ISE, 
Institut Sepharade Europeen, www.sefarad.org), που εδρεύει 
στο Παρίσι, διατέθηκαν οκτώ σελίδες για την παρουσίαση των 
εκδόσεων του Κ.Ι.Σ.Ε. από τον Moise Rahmani. Όπως αναφέ-
ρεται στην εισαγωγή του δημοσιεύματος οι εκδόσεις αυτές με 
το ιστορικό τους περιεχόμενο τεκμηριώνουν την εβραϊκή πα-
ρουσία στην Ελλάδα από την Αρχαιότητα.

Ο λόρδος Τζ. Ρότσιλντ για την Ελλάδα

Σε δηλώσεις του για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
ο λόρδος Τζέϊκομπ Ρότσιλντ τόνισε ότι «Στην Ελλάδα πρέπει να 
δοθεί χρόνος για να βάλει το σπίτι της σε τάξη. Χρειάζεται χρό-
νος. Και χρειάζεται να μην μεσολαβήσουν επιπρόσθετα σοκ σ΄ 
αυτή τη διάρκεια».

8ενημέρωση

6

Οι πρόεδροι των Ελεγκτικών Συνεδρίων Ισραήλ και Ελλάδος 

με τον πρέσβη του Ισραήλ και τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Παρουσίαση του Λευκώματος Γ.Σ. ΜΑΚΑΜΠΗ

Η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχεία Πολιτισμού, διορ-
γάνωσε την παρουσίαση του λευκώματος «Γ.Σ. ΜΑΚΑΜΠΗ Θεσ-
σαλονίκης, 1908-2010».
Το λεύκωμα υλοποιήθηκε μετά από πρόταση της Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης προς το δήμαρχο Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος σει-

ράς αντίστοιχων εκδόσεων του Κέντρου Ιστορίας για όλα σχε-
δόν τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Την πολυετή και ιδιαίτε-
ρα δύσκολη ερευνητική προσπάθεια για την τεκμηρίωση της 
ιστορίας του συλλόγου της Μακαμπή ανέλαβε, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ο επίκουρος καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. 
Νικόλαος Ζάικος. 
Μέσα από τις σελίδες του λευκώματος, που αποτελεί τον καρ-
πό της έρευνας αυτής, παρουσιάζεται όχι μόνο η ιστορία του 
συλλόγου, αλλά και η σημαντική διαδρομή των Εβραίων αθλη-
τών που δόξασαν τα χρώματα συλλόγων όπως η Ακόαχ, ο Ηρα-
κλής, ο Άρης, αλλά και των Εθνικών ομάδων της χώρας μας. Στο 
βιβλίο περιλαμβάνονται πάνω από 300 φωτογραφίες, οι περισ-
σότερες από τις οποίες είναι αδημοσίευτες.
Την παρουσίαση του βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε στην κα-
τάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μπίλλη, χαιρέτισαν ο νομάρχης 
Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού κ. Βασίλης Γάκης, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. 
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρόεδρος της Μακαμπή κ. Ελιέζερ Αρούχ και 
ο συγγραφέας κ. Νικόλαος Ζάικος.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρό-
εδρος της Μακαμπή κ. Ελιέζερ Αρούχ, υπογράμμισαν τους άρ-
ρηκτους δεσμούς που συνέδεαν και συνδέουν το Σύλλογο με 
την Κοινότητα. Επίσης, αναφέρθηκαν στο πλούσιο παρελθόν 
του Συλλόγου μέχρι το Ολοκαύτωμα και στην πορεία ανάκαμ-
ψής του μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλλη-
λα τόνισαν το γεγονός πως το βιβλίο αυτό τιμά όλους τους Έλ-
ληνες Εβραίους αθλητές και αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο 

για την πλέον των εκατό χρόνων ιστορία της Μακαμπή. Κλείνο-
ντας ευχαρίστησαν τον συγγραφέα για την επιμέλεια που επέ-
δειξε κατά την πολύχρονη ενασχόλησή του έχοντας ως μονα-
δική ανταπόδοση την ηθική ανταμοιβή της αναβίωσης και κα-
ταγραφής των ιστοριών των αθλητών. 
Ο συγγραφέας από πλευράς του αναφέρθηκε και ευχαρίστη-
σε θερμά όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό του, βοηθώντας ο 
καθένας με τον τρόπο του, την έρευνα επί του θέματος που ξε-
κίνησε δειλά το 2002. Επισήμανε πως για τον ίδιο μοναδικός 
στόχος του με την έκδοση βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει τις 
προσωπικότητες και τα κατορθώματα αθλητών όπως η Αλέγκρα 
Γκατένιο και ο Λεών Πασύ, οι οποίοι στις μέρες μας, δυστυχώς, 
δεν μνημονεύονται από κανέναν παρά τα όσα έχουν προσφέρει 
αγωνιζόμενοι στους στίβους και τα στάδια της χώρας.  

Τελετή στο Κολλέγιο «Ανατόλια»

Στις 29.5.2010, στα πλαίσια της καθιερωμένης συνάντησης των 
Εφόρων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και της επίσκεψης 
του Μάικλ και της Κίττυ Δουκάκη για την επέτειο των 10 ετών 
από την ίδρυση της έδρας «Μάικλ Δουκάκη» στο ACT, έγιναν 
τα εγκαίνια της νέας αίθουσας του Ingle Hall που είναι αφιερω-
μένη στους Εβραίους μαθητές και αποφοίτους του «Ανατόλια» 
που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Στην τελετή εγκαινίων έγιναν 
και τα αποκαλυπτήρια της πλάκας με τα ονόματα των Εβραίων 
μαθητών που φοίτησαν στο Σχολείο πριν το Ολοκαύτωμα. 
Σε μια δεύτερη τελετή, στο ανοιχτό αμφιθέατρο της Βιβλιο-

θήκης Ελευθεριάδης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια πλακέτας στη 
μνήμη όλων των μαθητών και του προσωπικού του «Ανατό-
λια» που έπεσαν θύματα της ανθρώπινης βιαιότητας κατά τον 
20ό αιώνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη μέρα έγιναν τα αποκα-
λυπτήρια του πίνακα δωρητών του Stavros Niarchos Foundation 
Challenge Grant στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων Raphael Hall. Η Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων δωρητών.  
Χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια των τελετών απηύθυναν, ο 
πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια» κ. Hans 
Giesecke, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Εφόρων του Κολλε-
γίου κ. Jack Clymer, ο κ. Μάικλ και η κα Κίττυ Δουκάκη, ο πρό-

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ιούλιος-Αύγουστος 2010 Τα Νέα μας

77

Από αριστερά: ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 

ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ, ο πρόεδρος της Μακαμπή και 

ο συγγραφέας του βιβλίου.

Το ζεύγος Δουκάκη (δεξιά) με τον κ. Σαλτιέλ και τον κ. Clymer. 

Αριστερά ο πρόεδρος του Ανατόλια και ο πρόεδρος της Αρμενικής 

Κοινότητας κ. Κονταξιάν.
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εδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο αντιπρό-
εδρος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του «Ανατόλια» κ. Γιώρ-
γος Λυσσαρίδης.

Τα νέα της WIZO - AVIV Θεσσαλονίκης

Στις 8.5.2010, πραγματοποιήθηκε το 24ο Πανελλαδικό Συνέ-
δριο της WIZO- AVIV στην πόλη μας. Είχαμε τη χαρά και την τι-
μή να βρίσκεται μαζί μας και η κα Τόβα Μπεν Ντοβ, η αντιπρόε-
δρος του Συμβουλίου της Παγκόσμιας WIZO. Την κα Μπεν Ντοβ 
υποδεχθήκαμε την Παρασκευή 7.5.10 σε Καμαπλάτ Σαμπάτ που 
διοργανώθηκε στη Λέσχη της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. 
Το Σάββατο κατά την έναρξη του Συνεδρίου χαιρετισμούς απηύ-
θυναν η πρόεδρος της WIZO Θεσσαλονίκης κα Φλώρα Μιχαέλ, 
ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ, η κα Μπεν Ντοβ και ο Ραββίνος Θεσσαλονίκης κ. Ελιάου 
Σιτρίτ. Το Συνέδριο συνεχίστηκε με εισηγήσεις.     
Αυτή τη φορά κάναμε την ‘ανατροπή’ από τα συνηθισμένα: δώ-
σαμε τη σκυτάλη στα νέα μας παιδιά. Όλοι τους λαμπροί και 
καταξιωμένοι επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του. Μάθα-
με πολλά από τις ομιλίες τους και είμαστε υπερήφανες για τα 
παιδιά αυτά. Είναι δικά μας παιδιά και τους ευχαριστούμε από 
καρδιάς. Έδωσαν στο έργο μας μια νότα νεανική αλλά και εποι-
κοδομητική. Οι ομιλίες ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Οι συνα-
ντήσεις των γυναικών από όλες τις πόλεις μας γέμισαν ωραία 
συναισθήματα: νοσταλγία, συγκίνηση, αγάπη, χαρά. Όλες μα-
ζί φάγαμε, γλεντήσαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε τα περασμέ-
να. Είμαστε περήφανες για την επιτυχία που σημείωσε το φε-
τινό συνέδριο. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και αδελφοσύνη 
στο έργο μας. 

WIZO- AVIV Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Τελετή απονομής υποτροφιών

Στις 5.5.2010, στο Αμφιθέατρο “Γιάννης Κορδάτος” του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία 
χορηγήθηκαν τρείς υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ έκαστη  σε 
ισάριθμούς αριστούχους φοιτητές.
Η εκδήλωση έγινε παρουσία των μελών μας, πλήθους κόσμου 
και με τη συμμετοχή όλων των αντιπρυτάνεων καθώς και του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα κ. Σαδίκ Ματα-
λών, ο οποίος την επόμενη μέρα αναγορεύτηκε επίτιμος διδά-
κτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε 
εκδήλωση που έγινε στη Λάρισα. Επίσης παρέστησαν ο πρόε-
δρος της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος, το μέλος του Δ.Σ. της 
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Ζήκος Παρέντε, ο αντιπρόεδρος της Ι.Κ. 
Χαλκίδας κ. Μάκης Καταλάν και η εντεταλμένη σύμβουλος του 
ΟΠΑΙΕ κα Αννίτα Πίντο.
Στην αρχή το λόγο πήρε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Κώ-
στας Γουργουλιάννης ο οποίος, αφού ευχαρίστησε και επαίνε-
σε την Κοινότητά μας γι’ αυτή την πρωτοβουλία, τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι σπάνια συναντάμε τέτοιες πρωτοβουλίες ευχόμενος 
να βρεθούν μιμητές.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών 
στο χαιρετισμό του είπε: “Από την περυσινή χρονιά, η Ισραηλι-

τική Κοινότητα Βόλου απεφάσισε την καθιέρωση υποτροφίας η 
οποία θα απονέμεται σε αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είμαστε ευτυχείς που οι Πρυ-
τανικές Αρχές αποδέχθηκαν την πρότασή μας.
Η πρωτοβουλία μας αποτελεί έκφραση αγάπης για την πόλη 
μας και το Πανεπιστήμιό της. Πιστεύουμε σε ένα Πανεπιστή-
μιο ανοιχτό στην πόλη, ένα Πανεπιστήμιο που μοιράζεται με 
την πόλη επιστημονικές κατακτήσεις, γνώση, και πολιτισμό. 
Πιστεύουμε επίσης στην υποχρέωση των ανθρώπων και των 
φορέων της πόλης, και ανάμεσά τους και της Κοινότητάς μας, 
να αγκαλιάζει το Πανεπιστήμιο, να στέκεται αρωγός στις προ-
σπάθειές του, με κάθε δυνατό μέσο. Σήμερα, με τις υποτροφί-
ες που θα απονείμουμε επιθυμούμε να δώσουμε συγκεκριμένη 
μορφή στη φιλοσοφία της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, 
θέλουμε να δηλώσουμε ότι στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστή-
μιο σε καιρούς δύσκολους και να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες που μας προσφέρουν τα εχέγγυα ότι θα συ-
γκαταλέγονται σε εκείνους τους αυριανούς επιστήμονες που 
θα συνεχίσουν να διακρίνονται για τις ικανότητές τους, για το 
ήθος τους και για το ψυχικό τους σθένος”.
Ακολούθησε η απονομή των υποτροφιών από τον κ. Μ. Σολο-
μών στους: α. Παρασκευά Θυμάκη, του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Ειδικής Αγωγής. β. Μαρία Αλεξανδρή, του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. γ. Παναγιώτη Τσαϊρίδη, του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία της καθηγήτριας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας κας Ρίκας Μπενβενίστε. 
Το ίδιο βράδυ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέθεσε δείπνο 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο  της Κοινότητας μας, τους εκ-
προσώπους των Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών καθώς 
και στους συγγενείς  του καθηγητή κ. Σαδίκ Ματαλών που ήρ-
θαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και φυσικά των συγγενών 
του στο Βόλο και ιδιαίτερα του θείου του -θρησκευτικού λει-
τουργού κ. Μωρίς Φρανσέ. 
Η εκδήλωση αλλά και η πρωτοβουλία της Κοινότητας αναφέρ-
θηκαν σε εκτενή άρθρα στις τοπικές εφημερίδες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
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Τα Νέα μας     € 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.

Το επόμενο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου 

«Τα νέα μας»
θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο

Σας ευχόμαστε... 
Καλό Καλοκαίρι


