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Στις 3.11.2011, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. της Ι.Κ.Θ. 
και τον κ. Χάιντς Κούνιο επιζώντα του Ολοκαυτώματος και τ. 
πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέλευσης, συναντήθηκε με τον υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας κ. 
Χανς-Γιόακιμ Φίχτελ, στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του 
Γερμανού αξιωματούχου στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Φίχτελ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, 
και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης, όπου ο κ. Δ. Σαλτιέλ τον ενημέρωσε για τη δράση αλλά 
και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Εβραϊκές Κοινότη-
τες της Ελλάδος. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ελληνικό εβραϊ-
σμό γενικά, αλλά κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι υπερήλικες επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Ειδικότερα, ο κ. 
Σαλτιέλ επέδωσε στον Γερμανό υφυπουργό επιστολή με το αί-
τημα για αύξηση του συμβολικού ποσού που καταβάλλει η Γερ-
μανία ανά τρίμηνο σε επιζώντες του Ολοκαυτώματος μέσω του 
σχετικού Article-2-Fund.

Η επιστολή του ΚΙΣΕ προς τον Γερμανό Υφυπουργό Εργασίας:
«Το 2003, ύστερα από συνεχείς προσπάθειες της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του τότε Υπουργού 
Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. 
Joschka Fischer, επετράπη στους επιζώντες του Ολοκαυτώμα-
τος από όλη την Ελλάδα να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρό-
γραμμα Article-2-Fund της Claims Conference.
Μετά τη χρονοβόρα, κατά περίπτωση, διεκπεραίωση των απα-
ραίτητων διαδικασιών, ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή των συ-

ντάξεων προς τους ελάχιστους επιζώντες των οποίων οι αιτή-
σεις πληρούσαν όλα τα κριτήρια του προγράμματος.
Σήμερα οι ελάχιστοι αυτοί επιζώντες λαμβάνουν το μηνιαίο πο-
σό των 300 περίπου ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανά τρίμη-
νο. Η υγεία των ατόμων αυτών είναι ιδιαίτερα εύθραυστη, λό-
γω των όσων βίωσαν στο Ολοκαύτωμα, αλλά κυρίως λόγω της 
προχωρημένης ηλικίας τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραί-
τητη η συνεχής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα 
στο σπίτι, επί 24ώρου βάσης στις περισσότερες περιπτώσεις.
Δυστυχώς το ποσό αυτό σήμερα δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
βασικών αυτών αναγκών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λόγω 
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των μέτρων της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης για την αποφυγή της χρεοκοπίας, οι κρατικές 
συντάξεις που λαμβάνουν τα άτομα αυτά μετά από δεκαετίες 
εργασίας έχουν μειωθεί σημαντικά ενώ παράλληλα το κόστος 
ζωής παραμένει εξαιρετικά υψηλό. 
Ως εκ τούτου παρακαλούμε θερμά για την συμβολή σας προς 
την κατεύθυνση της αύξησης του ποσού που καταβάλλεται τρι-
μηνιαίως μέσω του Article-2-Fund ώστε να μπορούν τα άτομα 
αυτά να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ένα ικανοποιητικό βιοτικό 
επίπεδο για το υπόλοιπο της ζωής τους.  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους όλου του Ελ-
ληνικού Εβραϊσμού για τη θετική σας διάθεση αναφορικά με 
την επίλυση του σημαντικού αυτού προβλήματος των ομοθρή-
σκων μας».

Προς τους αναγνώστες των ΧΡΟΝΙΚΩΝ
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,
Η παρούσα οικονομική συγκυρία, που είναι γνωστή σ’ όλους, 
οδηγεί σε αναρυθμίσεις όσον αφορά τις δαπάνες του Συμβου-
λίου μας. Επειδή η έκδοση του περιοδικού μας «Χρονικά», το 
οποίο κυκλοφορεί επί 34 έτη δωρεάν, είναι ιδιαίτερα δαπανη-
ρή (μετά μάλιστα τον τριπλασιασμό της τιμής των ταχυδρομι-
κών τελών), αποφασίστηκε όπως από το νέο έτος 2012 το πε-
ριοδικό να αποστέλλεται μόνο σε όσους εκφράσουν δήλωση 
ενδιαφέροντος για να το λαμβάνουν.
Ως εκ τούτου αν θέλετε να συνεχιστεί η δωρεάν αποστολή του 
περιοδικού παρακαλούμε όπως αποστείλετε εντός του Ιανου-
αρίου 2012 τη σχετική δήλωση. Λυπούμαστε για τη συγκεκρι-
μένη απόφαση, η οποία όμως είναι απόλυτα αναγκαία.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
* Οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν γραπτά: Κεντρικό Ισραηλιτι-
κό Συμβούλιο Ελλάδος, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Βουλής 36, 
105 57 Αθήνα, ή με fax: 210 33 13 852, ή με e-mail: hhkis1@
ath.forthnet.gr ή τηλεφωνικά 210 32 44 315. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ.Ε. 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κ. Φίχτελ με τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και τους κ. Σεφιχά και Κούνιο 

κατά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο.
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Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμ-
μάτων, η Claims Conference με το πρό-
γραμμα (SO35) 12119, ενέκρινε για το 
έτος 2011 ποσό ύψους 64.631,00€, για 
την αντιμετώπιση αναγκών υγείας και δι-
αβίωσης ομοθρήσκων επιζώντων από τις 
διώξεις των Ναζί. Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος ανέ-
λαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και 
για το πρόγραμμα αυτό. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από 
την Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέ-
πει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραη-
λιτικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υπο-
βάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.Ε. Ειδική 
Επιτροπή του Κ.Ι.Σ.Ε. θα επεξεργασθεί 
τις αιτήσεις και μετά την αξιολόγηση, 
θα υποβάλει τα πορίσματα στην Claims 
Conference για έγκριση. 
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά 
στην κάλυψη βασικών κοινωνικών υπη-
ρεσιών εντός οικίας ευάλωτων ηλικιω-
μένων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων 
που διετέλεσαν όμηροι, εν κρυπτώ ή συ-
νελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατό-
πεδα εργασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμη-
λό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανά-
γκη και διαθέτουν τα ανάλογα αποδεικτι-
κά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πι-
στοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Συνοπτική επισκόπηση των όρων χορή-
γησης:
1. Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοικοι 
Ελλάδας, θύματα των ναζιστικών διώξε-
ων. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν 
εκτός από τους επιζώντες ομήρους, και 
όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, συνε-
λήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα 
εργασίας, ή όσοι με οποιονδήποτε τρόπο 
υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών. 
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν 
ατομικό ετήσιο εισόδημα μετά τον φό-
ρο που δεν ξεπερνά τα 11.500 ευρώ πε-
ρίπου (16.000 Δολ. ΗΠΑ). (Δεν λαμβάνε-
ται υπόψη το εισόδημα του/της συζύγου). 
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Claims Conference, δεν λαμβά-
νονται υπόψη στον προσδιορισμό του ει-
σοδηματικού ορίου ενδεικτικά: συντάξεις 
γήρατος (π.χ. κρατικές, ιδιωτικές), περι-
λαμβανομένων αποζημιώσεων ασθενεί-
ας ή ατυχήματος κλπ, αποζημιώσεις σύμ-
φωνα με τον Δυτικογερμανικό Ομοσπον-
διακό Νόμο (BEG) και συντάξεις από το 
Article 2 Fund. 
3. Εξετάζεται η Λειτουργική Ικανότητα 
του δικαιούχου και καθιερώνεται ανά-

λογη κλίμακα ωρών παροχής υπηρεσιών 
οικιακής φροντίδας, με όριο τις 4, 10 και 
μέχρι 25 ώρες/εβδομάδα.
4. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού 
συγγενείς τους, δεν πρέπει να διαθέτουν 
ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώ-
πιση των αναγκών του δικαιούχου περι-
ουσιακά στοιχεία. 
5. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφι-
μοι γηροκομείων.
6. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην κάλυ-
ψη βασικών κοινωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται εντός οικίας.
7. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνε-
ται με βάση αξιόπιστα δικαιολογητικά  
(ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και 
συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική 
γνώμη κοινωνικού λειτουργού) ανάλογα 
με την περίπτωση.
8. Λαμβάνεται υπόψη η φυσική και ψυχο-
λογική κατάσταση του αιτούντος. 
9. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπρο-
σθέτως των όσων βοηθημάτων λαμβάνει 
ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινό-
τητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει 
οπωσδήποτε γνώση.

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υπο-
βάλλονται προς τις οικείες Κοινότητες και 

περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία 
υπολογισμού του ύψους του συνολικού ετή-
σιου εισοδήματος των αιτούντων, δεν συ-
μπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επι-
δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξι-
ούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο έκτα-
κτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι 
σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθαριστικού 
σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του 
ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την 
υπεύθυνη δήλωση να επισυνάπτεται εκ-
καθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου 
ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. 
Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους 
οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφό-
σον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις δια-
βιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτί-
ζεται από μέλη οριζόμενα από το Κ.Ι.Σ.Ε. 
και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομή-
ρων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή  
κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες των αι-
τούντων το διατιθέμενο για το έτος 2011 
ποσόν των 64.631,00€. Το πόρισμα αξι-
ολόγησης υποβάλλεται για έγκριση στο 
Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. Στη συνέχεια το Κ.Ι.Σ.Ε. 
προβαίνει στις πληρωμές προς τους δικαι-
ούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική 
απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

Όπως κάθε χρόνο η Ι.Κ. Βόλου γιόρτασε και φέτος τις μεγάλες γιορτές με λειτουργίες που έγιναν 

στη Συναγωγή του Βόλου για το Ρος Ασανά, το Κιπούρ και το Σουκώτ από 

τους θρησκευτικούς λειτουργούς κ. Μάκη Μωυσή και Μωρίς Φρανσές. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τα παραδοσιακά γεύματα στη Σουκά.

ΒΟΛΟΣ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
- Λιζέτας Σαμουήλ Νεγρίν, ετών 86 
-  Ρόζας Κάρολου Ιωσήφ (Rose Joseph), 

ετών 89  
- Ροζίτας Ιεσουά Μανουά, ετών 84 
- Σαμουήλ Ελιέζερ Μιζάν, ετών 86 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Λουίζας Αβραάμ Αλμπελανσή, ετών 93
-  Ευγενίας - Τζεντίλ Λεονάρντο Κουμαρια-

νού - Αμπραβανέλ, ετών 101  

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Φί-
λιππου - Σαλβατώρ Μπενβενίστε με την 
Τζίλντα Μπενμαγιόρ. 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης μας ανακοινώθηκε η γέννηση του 
Αλμπέρτου, γιου της Όριτ – Φωτεινής και 
του Βίκτωρα Ναρ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής 
και θείας Γκεουλάς Μωυσή Φρανσέ. 

Τα παιδιά Μιχάλης & Αλέγρα Λεβή
Μηνάς & Εβίτα Λεβή

Τα αδέλφια, τα εγγόνια, 
τα δισέγγονα & οι λοιποί συγγενείς

Το παιχνίδι των ρόλων και 
η δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος

της Εσθήρ Φράνκο, 
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2010 

Γεννημένη το 1944 σε μία Θεσσαλονί-
κη που ακόμη την στοιχειώνει, η Εσθήρ 
Φράνκο καταθέτει την καλογραμμένη 
βιογραφία της, που προσφέρει σημα-
ντικές πληροφορίες και εικόνες για το 
κολαστήριο του Π. Μελά, την Τούμπα 
των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, 
το Πανεπιστήμιο στα χρόνια του ’60, 
το θέατρο του Κ. Κουν κ.ά. 
Παράλληλα σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής 
που σφραγίζεται από την αναζήτηση 
των χαμένων γονιών της, ο αναγνώστης 
διακρίνει και τη συγκεκριμένη οπτική 
που έχει διαμορφώσει για τη γενοκτο-
νία των Εβραίων η «δεύτερη γενιά του 
Ολοκαυτώματος», που δεν μπορεί να 
σβήσει από τη μνήμη της όλα όσα δεν 
έχουν ακόμη πάψει να πονάνε…    

(Από το περιοδικό 
«Θεσσαλονικέων Πόλις»)

The Memoirs of Doctor Meir Yoel

Εισαγωγή, μετάφραση και σχολιασμός 
από την καθηγήτρια κα Ρένα Μόλχο

Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνεται το 
ταξίδι ζωής του Δρος Μ. Γιοέλ (γεν. 
1866) από τις σπουδές του στη Θεσ-
σαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη, 
την μετεκπαίδευσή του στο Παρίσι και 
την άσκηση του επαγγέλματος του χει-
ρούργου γυναικολόγου στη Θεσσαλο-
νίκη από το 1899. Μέσα στις σελίδες 
των Απομνημονευμάτων (γραμμένων 
στην Ιουδαιο-Ισπανική γλώσσα) περι-
γράφονται εικόνες, καταστάσεις, γε-
γονότα και εβραϊκές προσωπικότητες 
της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 
Ένα βιβλίο με πολύ κόσμο μέσα του. 
Τα Απομνημονεύματα δημοσιεύτηκαν 
σε συνέχειες, μεταξύ Απριλίου - Μα-
ΐου 1938, στην ημερήσια εφημερίδα 
της Θεσσαλονίκης Action, και δημο-
σιεύονται εδώ στην πρωτότυπη γλώσ-
σα λαδίνο και σε μετάφραση στα αγ-
γλικά. Όπως καταπληκτικά αναφέρει 
στην εισαγωγή της η καθηγήτρια κα 
Ρένα Μόλχο τα «κείμενα του Μεϊρ Γιο-
έλ κατοπτρίζουν πιστά και αυθεντικά 
την κοινωνική μικρο-ιστορία του Εβρα-
ϊσμού της Θεσσαλονίκης με τις λεπτές 
αποχρώσεις που δεν μπορεί κανείς να 
βρει σε επίσημα πολιτικά ή κοινοτικά 
έγγραφα». 
(Ο Δρ. Μ. Γιοέλ είναι ο παππούς του κ. 
Μαρσέλ Γιοέλ).
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•  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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Bazaar 2011
Η γιορτή του Χανουκά πλησιάζει και εμείς, όπως κάθε χρόνο, ετοιμαζόμαστε να σας 
υποδεχτούμε στο Bazaar μας! Σας προσκαλούμε λοιπόν 

την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011, 
από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα

στο Σχολείο μας, στο Π. Ψυχικό, στην οδό Ανθέων και Καμελιών 36.
Το κόψιμο της κορδέλας θα γίνει στις 11:30.

Στο Bazaar θα σας περιμένουν ιδέες για δώρα για μικρούς και μεγάλους, πολλές εκ-
πλήξεις 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!

Οι Κυρίες της Ι. Κ. Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Οι εκδόσεις «Διάπλαση» παρουσιάζουν το παραμύθι για μικρούς και μεγάλους της 

Βεατρίκης Σαΐας- Μαγρίζου με τίτλο
«Ο Πρίγκιπας του Πλανήτη Βίκτωρ»

την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 στις 12 το πρωί 
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, (Βησσαρίωνος 9, 2ος όροφος). 

Για το βιβλίο θα μιλήσει η εκπαιδευτικός κα Ιφιγένεια Αντωνίου. Αποσπάσματα θα 
διαβάσουν ο ηθοποιός κ. Αλβέρτος Φάις και η συγγραφέας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
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ΑΘΗΝΑ

Τα νέα της Μπενώτ

Στις 3.10.11 η Μπενώτ έκανε την έναρξη των εργασιών μετά 
τις καλοκαιρινές διακοπές με την ομιλία ενός εξαίρετου συγ-
γραφέα και ιστορικού, του κ. Ιάκωβου Σιμπή. Ο κ. Σιμπή μας 
μίλησε για το βιβλίο του «Η ζωή απ’ την αρχή» που έγραψε μα-
ζί με την κα Καρίνα Λάμψα, το οποίο αναφέρεται στους Εβραί-
ους που γύρισαν από τα χιτλερικά στρατόπεδα, αλλά και σε 
εκείνους που μετανάστευσαν στην τότε Παλαιστίνη και στις 
περιπέτειές τους. Ο συγγραφέας προέβαλε επίσης σλάιντς με 
σπάνιες φωτογραφίες μεγάλου ενδιαφέροντος από την μετα-
πολεμική περίοδο και τη μετανάστευση. Η εκδήλωση σημείω-
σε μεγάλη επιτυχία.

Οι Κυρίες της ΜΠΕΝΩΤ

Ομιλία για τον Συνταγματάρχη Φριζή

Στις 17.10.11 έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κηφισιάς εκδή-
λωση για την 28η Οκτωβρίου, αφιερωμένη στον Συνταγματάρ-
χη Μορδοχαίο Φριζή. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής κ. 
Λεωνίδας Δημητρίου με θέμα «Μ. Φριζής: ο ηρωϊκός συνταγ-
ματάρχης και η καθοριστική συμβολή του στο Αλβανικό Έπος 
του 1940». Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιάννης Μελάς, πρώην 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κηφισιάς. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν ο δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιω-
τάκης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόθρησκοι και πλή-
θος κόσμου.  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ του ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ

Ο φετινός εορτασμός του Γιομ Κιπούρ στα Γιάννενα συγκέντρω-
σε περισσότερους επισκέπτες από κάθε άλλη χρονιά. Ανάμεσά 
τους, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Αριέ Μέκελ, ο τέως 
πρόεδρος του ΚΙΣΕ, κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, κ. Μάκης Μάτσας, εκπρόσωποι 
εβραϊκών οργανισμών, καθώς και πολλοί ομόθρησκοι από την 
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ισραήλ.  
Το πρωί της Παρασκευής 7.10.11 τα μέλη της Κοινότητάς μας 
γέμισαν τις καντήλες της Συναγωγής με λάδι και κατά το ρω-
μανιώτικο έθιμο τις στόλισαν με λουλούδια. Στη συνέχεια, στο 
νεκροταφείο, ο κ. Χαΐμ Ισχακής, τον οποίο προσκαλέσαμε και 
φέτος για τις λειτουργίες της μεγαλύτερης γιορτής του Ιουδα-
ϊσμού, τέλεσε μνημόσυνα στους συγγενείς των παρευρισκο-
μένων και ανέπεμψε την επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος.
Το ίδιο βράδυ, η ιστορική Συναγωγή της πόλης μας, μέσα στο 
Κάστρο, γέμισε ασφυκτικά για την κατανυκτική λειτουργία που 
τελέστηκε κατά το πατροπαράδοτο ρωμανιώτικο τελετουργι-
κό με την χαρακτηριστική μελωδία. Οι λειτουργίες τελέστηκαν 
από τον κ. Ισχακή και τον κ. Σαμουήλ Κοέν, με τη συνδρομή του 
κ. Μάρκου Μπαττίνου.
Η λειτουργία συνεχίστηκε το πρωί του Σαββάτου ενώ το από-
γευμα η Συναγωγή κατακλύστηκε και πάλι από κόσμο για τη 

λειτουργία της Νεϊλά. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και αρ-
κετές εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης μας, όπως οι Πρυ-
τανικές Αρχές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκ-
πρόσωποι του δημάρχου, δημοσιογράφοι κ.ά. Χάρη στα ελλη-
νικά προσευχολόγια, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν τη λειτουργία και να κατανοήσουν το νόημα 
των προσευχών. 
Αμέσως μετά, κόψαμε το τανίθ, σε ξενοδοχείο της πόλης, όπου 
η Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στα μέλη της και τους επισκέπτες. 

Τελετή Αναγνώρισης και Βράβευσης
Στη διάρκεια του δείπνου έγινε η βράβευση του κ. Μωυσή Κων-
σταντίνη για το πολυσχιδές έργο του και την πολυετή προσφορά 
του στον Ελληνικό Εβραϊσμό, και του κ. Μάκη Μάτσα, ως ενός 
εκ των πρωτεργατών της ίδρυσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελ-
λάδος και άξιου συνεχιστή της ρωμανιώτικης μουσικής παρά-
δοσης. Τον λόγο πήρε αρχικά ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. 
Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος αρχικά ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά 
στους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία 
της Κοινότητας να τιμήσει τους κ.κ. Μωυσή Κωνσταντίνη και 

Μάκη Μάτσα. Αμέσως μετά, ο νεαρός Σαλβατόρ Άντζελ πα-
ρουσίασε το βιογραφικό των δύο τιμωμένων προσωπικοτήτων, 
παραθέτοντας πολλές άγνωστες πτυχές από την πολυτάραχη 
ζωή τους. Στη συνέχεια, ο επί 12 χρόνια πρόεδρος του ΚΙΣΕ, κ. 
Μωυσής Κωνσταντίνης, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε 
την Κοινότητα για την πρωτοβουλία της και μίλησε για τους δε-
σμούς του με τα Γιάννενα, ενώ δήλωσε τη συμπαράστασή του 
προς την Κοινότητα από οποιοδήποτε πόστο. Στη συνέχεια μί-
λησε ο κ. Μάκης Μάτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύλληψη 
της ιδέας της ίδρυσης ενός Εβραϊκού Μουσείου στην Αθήνα, 
στις πολλές δυσκολίες της υλοποίησης αυτής της ιδέας, και 
στο σημαντικό έργο του Μουσείου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα 
το εκπαιδευτικό έργο του ΕΜΕ.
Η βραδιά έκλεισε με ζωντανή μουσική από διακεκριμένους 
μουσικούς, οι οποίοι απέδωσαν πέντε πολύ γνωστά λαϊκά τρα-
γούδια, τα οποία είχε συνθέσει ο πατέρας του κ. Μάκη Μάτσα, 
Μίνως Μάτσας, ιδρυτής της ομώνυμης γνωστής δισκογραφι-
κής εταιρείας.
Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που ολοκλήρωσε με τον 
καλύτερο τρόπο τον φετινό λαμπρό εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και καλούμε 
όλους τους ομόθρησκους να έρθουν να γιορτάσουν το Γιομ Κι-
πούρ στα Γιάννενα μαζί μας.

Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων με τους δύο τιμηθέντες 

κ. Μ. Κωνσταντίνη και Μ. Μάτσα.
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Ο Δήμος Ιωαννίνων βράβευσε την οικογένεια Μ. Μάτσα
Σε ειδική τελετή που έγινε στο Δημαρχείο, στις 10.10.2011, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων τίμησε την οικογένεια Μά-
τσα για την προσφορά της στην ελληνική μουσική και δισκο-
γραφία. Ο δήμαρχος κ. Φίλιππος Φίλιος απένειμε βραβείο στον 
κ. Μάκη Μάτσα (φωτογραφία) αναφερόμενος στο πολύπλευρο 

έργο του. «Έδωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στον 
Πολιτισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ιωαννιτών και 
συνέχισε «Τιμώντας τον Μάκη Μάτσα τιμάμε τους προγόνους 
του, τιμάμε τους Γιαννιώτες Εβραίους». Στην αντιφώνησή του ο 
κ. Μάτσας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα Γιάννενα και στην 
επίδρασή τους στον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς και στις 
«εξω-μουσικές» δραστηριότητές του τονίζοντας με ιδιαίτερη 
έμφαση τις προσπάθειες αλλά και τη σημασία που αποδίδει 
στο έργο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.   

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Οι γιορτές στη Χαλκίδα

Όπως πάντα, οι μεγάλες εορτές Γιαμίμ Νοραΐμ, ξεκίνησαν στην 
Κοινότητά μας με τα Σελιχώτ της παραμονής του Ρος Ασανά στις 
28.9.11. Ακολούθησαν οι εορτασμοί του Κιπούρ, του Σουκώτ 
και του Σιμχά Τορά, κατά τους οποίους η Συναγωγή λειτούργη-
σε με τον κ. Χαΐμ Ισχακή και τον χαζάν κ. Ισαχάρ Κοέν. 
Ειδικά για το Κιπούρ, στις 7 & 8.10.11, ήρθε στην Χαλκίδα ο Ρα-
βίνος κ. Μέντελ Χέντελ, ο οποίος τέλεσε τις λειτουργίες. Σχε-
τικά με τη γιορτή μάς μίλησε η κα Νεχαμά Μέντελ, ενώ πολύ-
τιμη ήταν η βοήθεια του μικρού Άριελ, γιου του Ραβίνου Μέ-
ντελ, που έψαλε μεγάλο μέρος της λειτουργίας. Αυτή η παιδι-
κή φωνή, καθώς και τα γέλια και οι φωνές των άλλων παιδιών 
στην αυλή, μας έδωσαν την ελπίδα πως παρά το γεγονός της 
απώλειας μελών μας -φέτος έφυγε από κοντά μας η αγαπητή 
σε όλους Αλίκη Λεβή- η μικρή αυτή ιστορική Κοινότητα θα συ-
νεχίσει να λειτουργεί για πολύ καιρό ακόμα. Η λειτουργία και 
η νηστεία τελείωσαν με το σάλπισμα του Σοφάρ και οι παρευ-
ρισκόμενοι «έκοψαν τανίθ» στην αυλή της Συναγωγής με γλυ-
κά που προσέφερε η οικογένεια Μέντελ και αναψυκτικά που 
προσέφερε η Κοινότητα.  
Για το Σουκώτ οι άντρες της Κοινότητας έφτιαξαν τη Σουκά, την 
οποία στόλισαν με μυρτιές, καλάμια και φρούτα, όπου τα μέλη 
της Κοινότητας απόλαυσαν για δύο βράδια το πατροπαράδοτο 
δείπνο, το οποίο ήταν προσφορά της Κοινότητας και των κυρι-
ών Ρίτας Μωυσή και Άννας Κοέν.

8ενημέρωση
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΔΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα του Ινστιτούτου Θερβάντες

Τα τελευταία τρία χρό-
νια ο Δήμος της Τουδέ-
λας, σε συνεργασία με 
την Casa Sefarad-Israel, 
είχε την πρωτοβουλία να 
παρουσιάσει τις ταξιδιω-
τικές αναζητήσεις του 
Βενιαμίν της Τουδέλας, 
του διάσημου Εβραίου 
περιηγητή του 12ου αι-
ώνα, ο οποίος ταξίδεψε 
σε μεγάλο μέρος του τό-

τε γνωστού κόσμου καταγράφοντας τις εβραϊκές κοινότητες.  
Στην ουσία ο Βενιαμίν της Τουδέλας μπορεί να θεωρείται ο 
πρώτος «ρεπόρτερ», με τη σύγχρονη έννοια της λέξης.
Οι πολύ σημαντικές πληροφορίες που συνέλεξε ο Βενια-
μίν της Τουδέλας στα ταξίδια του από την Ιταλία και την Ελ-
λάδα ως τη σημερινή Τουρκία, τη Συρία, την Μεσοποταμία, 
την Περσία και την Αίγυπτο, καταχωρούνται στο έργο του, 
σ’ ένα ενδιαφέρον ταξιδιωτικό βιβλίο, που παρέχει πολύτι-
μα ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά στοιχεία για χώρες 
που επισκέφθηκε.
Το πρόγραμμα του Δήμου της Τουδέλας περιλαμβάνει σειρά 
εκδηλώσεων στις χώρες-σταθμούς της περιήγησης του Βε-
νιαμίν. Βασικός στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι να γί-
νει ευρύτερα γνωστό, μέσω διαλέξεων αλλά και μίας εικο-
νικής έκθεσης, το έργο του Βενιαμίν της Τουδέλας, στις χώ-
ρες που αναφέρονται στο βιβλίο του. 
Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη εκδήλωση έγινε το 2009 στο Ισ-
ραήλ. Ακολούθησε το 2010 εκδήλωση στην Τουρκία και φέ-
τος τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. 
Για την εκδήλωση που έγινε στη χώρα μας, 15μελής αντι-
προσωπεία του Δήμου της Τουδέλας επισκέφθηκε την Αθή-
να από 1 έως 7 Οκτωβρίου 2011.  
Στις 2.10.2011 η ισπανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη 
Συναγωγή Αθηνών και το Μνημείο Ολοκαυτώματος, όπου 
τους υποδέχτηκε η γενική γραμματέας του Κ.Ι.Σ.Ε. κα Ντό-
να-Λίλιαν Καπόν που τους μίλησε για την από πολλών αιώ-
νων παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα. 
Η γ.γ. του Κ.Ι.Σ.Ε. στο χαιρετισμό της μίλησε για τη «δια-
τήρηση της σεφαραδίτικης κουλτούρας στους κόλπους της 
εβραϊκής Κοινότητας της Ελλάδας ακόμα και σήμερα παρά 
το πέρασμα τόσων αιώνων από το διωγμό των Εβραίων από 
την Ισπανία». Χαρακτηριστικά η κα Καπόν διάβασε ένα σε-
φαραδίτικο ποίημα, που έγραψε ο Αβραάμ Καπόν από το 
Σεράγεβο, το 1935, με τίτλο «Σε σένα Ισπανία αγαπημένη», 
που αποτυπώνει τη βαθιά ριζωμένη νοσταλγία των Εβραίων 
σεφαραδίμ για την Ισπανία.
Η διάλεξη με θέμα την περιήγηση του Βενιαμίν της Τουδέ-
λας έγινε στις 6.10.2011, στην αίθουσα του Ινστιτούτου 
Θερβάντες της Αθήνας, το οποίο είχε και την όλη διοργά-
νωση. Την εκδήλωση προλόγισε ο διευθυντής του Ινστιτού-
του Θερβάντες κ. Εουζέμπι Αγιένσα Πρατ και στη συνέχεια 
μίλησε ο Σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου 

Μνημείο για τον Βενιαμίν 

της Τουδέλας στη γενέτειρά του.
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Τουδέλας κ. Χεζούς Αλάβα Σέζμα, ο οποίος παρουσίασε το 
έργο του Βενιαμίν της Τουδέλας μέσω εικονικής έκθεσης, 
η οποία περιλαμβάνει τις κυριότερες εβραϊκές Κοινότητες 
της Μεσογείου από τις οποίες πέρασε, αναλύοντας ιδιαίτε-
ρα τους σταθμούς του στον ελλαδικό χώρο.
Στην εκδήλωση η πρεσβεία της Ισπανίας εκπροσωπήθηκε 
από τον Σύμβουλο κ. Κριστιάν Φοντ Καλδερόν και το Κ.Ι.Σ.Ε. 
εκπροσωπήθηκε από τη γ.γ. κα Ντόνα Λίλιαν Καπόν, η οποία 
προσέφερε στον κ. Αλάβα το βιβλίο «Το Ολοκαύτωμα των Ελ-
λήνων Εβραίων - Μνημεία και Μνήμες», έκδοση του Κ.Ι.Σ.Ε.

Επίσκεψη της AJC στην Ελλάδα

Από 2-4 Νοεμβρίου 2011 επισκέφθηκε την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη εννεαμελής αντιπροσωπεία της Αμερικανικής 
Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), του παραρτήματος του Σικάγο, 
με επικεφαλής τον διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων της AJC 
κ. Τζέισον Άϊζακσον, με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη 
της στην Εβραϊκή Κοινότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης 
που υφίσταται η χώρα.    
Το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών, με την άφιξη των εκπροσώπων  
της AJC στην Αθήνα παρέθεσαν δείπνο εργασίας κατά το 
οποίο συζητήθηκαν καίρια θέματα που αφορούν τον Ελλη-
νικό Εβραϊσμό. 
Την επόμενη μέρα η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με 
στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, με τα οποία συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν την Μέση Ανατολή, καθώς και 
τους τρόπους αντιμετώπισης του αντισημιτισμού. Ιδιαίτερα 
σημαντικές ήταν και οι συναντήσεις των μελών της AJC με 
στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργείου 
Παιδείας, καθώς και η συνάντησή τους με τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, με τον οποίο συζήτησαν για το θέ-
μα του διαθρησκειακού διαλόγου.  
Στις 4.11.11, η αντιπροσωπεία της AJC επισκέφθηκε τη Θεσ-
σαλονίκη, όπου τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, και έλαβε μέρος στο δείπνο του Κα-
μπαλάτ Σαμπάτ που διοργάνωσε η Κοινότητα προς τιμήν τους. 
Την επόμενη μέρα τα μέλη της AJC επισκέφθηκαν το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης στο οποίο φιλοξενεί-
ται η έκθεση «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη - Ανεξίτηλα ση-
μάδια στο χρόνο».     

Πρόσβαση του Πανεπιστημίου Αθηνών
στο Ψηφιακό Αρχείο Μαρτυριών του Ολοκαυτώματος

Το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
απέκτησε οριστικά, από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρί-
ου, πρόσβαση στο Ψηφιακό Αρχείο Μαρτυριών του Ολοκαυ-
τώματος του University of Southern California. Τα δικαιώμα-
τα του αρχείου για την Ευρώπη έχει το Ελεύθερο Πανεπιστή-
μιο του Βερολίνου (FUB). 
Πρόσβαση στο αρχείο αυτό έχει επίσης αποκτήσει και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Το Visual History Archive -που δημιουργήθηκε με χορηγία 
του Ιδρύματος για τη Σοά του Στίβεν Σπίλμπεργκ- είναι το 
μεγαλύτερο οπτικοακουστικό ιστορικό αρχείο στον κόσμο. 
Η συλλογή περιλαμβάνει σχεδόν 52.000 μαρτυρίες που βι-

ντεοσκοπήθηκαν σε 56 χώρες και σε 32 γλώσσες κατά το 
διάστημα 1994 -1999. 
Με αφορμή αυτή τη συνεργασία πραγματοποιήθηκε, στις 
3 & 4 Νοεμβρίου 2011, σεμινάριο σχετικά με την πιο απο-
δοτική χρήση του αρχείου με τη συμμετοχή της κας Verena 
Nagel, υπεύθυνης 
προγράμματος του 
FUB. Στο σεμινάριο 
συμμετείχε επίσης η 
κα Andrea Szonyi, εκ-
πρόσωπος του Ιδρύ-
ματος για τη Σοά για 
ερευνητικά προγράμ-
ματα στην Ευρώπη, η 
οποία ενημέρωσε για 
την ιστορία, την τρέ-
χουσα δουλειά και 
τους περαιτέρω στό-
χους του ιδρύματος. 
Στην τελετή έναρξης 
του σεμιναρίου πα-
ρέστησαν η γενική γραμματέας του ΚΙΣΕ κα Ντόνα Λίλιαν 
Καπόν, και η κα Καντέν Μπεναρδούτ η οποία ήταν η υπεύ-
θυνη του ιδρύματος Σοά για την Ελλάδα την περίοδο που 
έγινε η συλλογή των μαρτυριών. Η γ.γ. του ΚΙΣΕ, στον χαι-
ρετισμό της, αναφερόμενη στη σπουδαιότητα του αρχεί-
ου αυτού για τη σημερινή γενιά, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η 
εποχή την οποία διάγουμε, όντας εποχή μεγάλων ανακατα-
τάξεων και αλλαγών που οφείλονται σε διαφορετικά αίτια, 
όπως η οικονομική μετανάστευση, η ανασύνθεση των σύγ-
χρονων κοινωνιών, η παγκόσμια οικονομική κρίση που θέ-
τει υπό αμφισβήτηση όσα ήσαν απολύτως αποδεκτά μέχρι 
σήμερα, δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εκκόλαψη 
και εφαρμογή ακραίων θεωριών, στις οποίες φταίει πάντα 
ο «άλλος» που πρέπει να γίνει το εξιλαστήριο θύμα. Εναπό-
κειται, λοιπόν, στις νεώτερες γενιές, να αξιοποιήσουν τις 
τραγικές εμπειρίες του παρελθόντος, που το παρόν αρχείο 
τους προσφέρει, ώστε να θωρακίσουν την κοινωνία του αύ-
ριο στην οποία θα ζήσουν …».
Στο σεμινάριο έλαβε μέρος και η διευθύντρια του ΕΜΕ κα 
Ζανέτ Μπαττίνου, η οποία στην ομιλία της αναφέρθηκε 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΕ σε σχέση με το 
Ολοκαύτωμα, τις έρευνες που διεξάγονται, τις σχετικές 
εκθέσεις και εκδόσεις, και εξέφρασε την προθυμία του 
Μουσείου να συνεργαστεί με τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές προσφέροντας κάθε δυνατή υποστήριξη από πλευ-
ράς του». Κατά το χειμερινό εξάμηνο, στο μεταπτυχιακό 
σεμινάριο Ευρωπαϊκής & Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, 
φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων θα εξοικειωθούν με 
το ψηφιακό αυτό αρχείο και θα εξερευνήσουν συγκριτι-
κά τις δυνατότητες και πληροφορίες του. Διδάσκων θα εί-
ναι ο καθηγητής κ. Χάγκεν Φλάισερ, χάρη στην πρωτοβου-
λία και τις ενέργειες του οποίου επιτεύχθηκε η πρόσβα-
ση στο αρχείο, σε συνεργασία με την καθηγήτρια κα Άννα 
Μαρία Δρουμπούκη. Οι δύο καθηγητές έχουν καταρτίσει 
ένα πληρέστατο πρόγραμμα μαθημάτων για την ιστορία 
του Ολοκαυτώματος. 
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Διεθνές Συνέδριο “Erensya” 

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθη-
κε στη Σόφια της Βουλγαρίας το «Πρώτο Διεθνές Συνέδριο 
“Erensya”», το οποίο διοργανώθηκε από την Casa Sefarad – 
Israel, τις πρεσβείες της Ισπανίας και του Ισραήλ στη Βουλγαρία 
και το Κ.Ι.Σ. Βουλγαρίας.    
Βασικός σκοπός του προγράμματος «Erensya» είναι να δια-
τηρήσει, μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων, τους πολιτισμι-
κούς δεσμούς της Ισπανίας με τις χώρες όπου υπάρχουν Σε-
φαραδίτικες Κοινότητες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
οι διοργανωτές συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμα του Συνεδρί-
ου πολιτιστικές δραστηριότητες, συναντήσεις με θεσμικούς 
παράγοντες και ομιλίες για θέματα που αφορούν το κοινό 
μέλλον των σεφαραδιτικών κοινοτήτων της Διασποράς.   
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι των 
τριών κυριοτέρων σεφαραδίτικων τμημάτων της Διασποράς, 
δηλαδή των Σεφαραδιτών με Ασιατική προέλευση, των κατα-
γομένων από το Μαρόκο και εκείνων από την Πορτογαλία.
Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στις εργασίες του Συ-
νεδρίου συμμετείχε ο αντιπρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μώρις 
Μαγρίζος, ο οποίος κατά τις επαφές του με εκπροσώπους 
οργανώσεων και κοινοτήτων άλλων χωρών, συζήτησε για τα 
κοινά ζητήματα αλλά και τις δράσεις που προωθούνται για 
τη διατήρηση της σεφαραδίτικης παράδοσης.  
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγιναν επισκέψεις στο Πνευμα-
τικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες, στη Συναγωγή της Σόφιας, καθώς και περιήγη-
ση στα εβραϊκού ενδιαφέροντος αξιοθέατα της Φιλιππού-
πολης και της Σόφιας.

Η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού 
για την οικονομική κρίση

Οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και 
Βενιαμίν Αλμπάλας έδωσαν συνέντευξη στην αγγλόφωνη ισ-
ραηλινή εφημερίδα “Jerusalem Post” με θέμα την επίδραση 
της οικονομικής κρίσης στις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας.
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της 
“Jerusalem Post”, στις 24.10.2011, με τίτλο «Φοβούμενοι 
τη χρεοκοπία, οι Έλληνες Εβραίοι ζητούν βοήθεια από αδελ-
φούς Οργανισμούς». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι δυο πρόεδροι και 
αναφέρονται στο άρθρο: «Οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλά-
δας πιθανόν να μην μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώ-
σεις τους μέχρι το 2013, εκτός και αν λάβουν βοήθεια από 
εβραϊκούς οργανισμούς του εξωτερικού». 
Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Σαλτιέλ, ο οποίος είναι και πρόεδρος 
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει βοηθήσει σημαντικά 
όσες Ισραηλιτικές Κοινότητες στην Ελλάδα χρειάστηκαν στή-
ριξη, δήλωσε: «Φοβάμαι πως αν δεν γίνει κάτι ώστε να δια-
σωθούν οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας, θα βρεθούμε 
σε πολλή δύσκολη κατάσταση» και πρόσθεσε πως «το χειρό-
τερο από όλα είναι να μην μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε 
να λειτουργούν οι Συναγωγές, τα σχολεία και να βοηθάμε 
όσους έχουν ανάγκη». 
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών, κ. Β. Αλμπάλας επεσήμανε πως 

«Η άσχημη οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει αρκετά τις 
Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας και συγκεκριμένα η μεγα-
λύτερη Κοινότητα της Ελλάδας, η Ι.Κ. Αθηνών είναι σε πολύ 
δύσκολη οικονομική κατάσταση». 
Tα έσοδα του ΚΙΣΕ και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, τα οποία 
είναι ΝΠΔΔ και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, προέρχονται από την αξιοποίηση ακινήτων, κάτι το 
οποίο έχει ιδιαίτερα πληγεί λόγω της αυξημένης φορολογίας. 
Οι ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού απευθύνθηκε στην 
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) ώστε να 
μπορέσουν οι Κοινότητες να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο λειτουργίας.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της JDC δήλωσε πως «Η JDC είναι σε 
στενή επικοινωνία με την ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, 
εξετάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τρέχουσα οι-
κονομική κατάσταση στην εβραϊκή ζωή των Κοινοτήτων και 
ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει».

“OXI Day” στις ΗΠΑ 
για τον ηρωισμό των Ελλήνων

Η γενναιότητα των Ελλήνων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
της μικρής χώρας που πολέμησε για ένα εξάμηνο τις Δυνάμεις 
του Άξονα και το ιστορικό «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
έδωσαν το έναυσμα σε ελληνοαμερικανικές οργανώσεις των 
ΗΠΑ, με πρωτεργάτη τον κ. Αντριου Μανάτος, για την ίδρυ-
ση στην Ουάσιγκτον του «Ιδρύματος της Ημέρας του ΟΧΙ». 

Το Ίδρυμα θέσπισε και διοργάνωσε, για πρώτη φορά φέ-
τος, σειρά εκδηλώσεων στις 27 και 28 Οκτωβρίου με σκοπό 
τη διάδοση της ελληνικής ιστορίας προκειμένου να εμπνεύ-
σει τους σύγχρονους «Δαυίδ» ανά τον κόσμο στη μάχη κατά 
των «Γολιάθ» για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ελευθε-
ρία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του Ιδρύ-
ματος. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετήθηκαν και βραβεία με 
συμβολικό θέμα όπως το «Βραβείο της Ημέρας του ΟΧΙ», 
για διεθνείς προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί για την 
ελευθερία, το «Βραβείο της Μάχης της Κρήτης», για γυναί-
κες αγωνίστριες των δημοκρατικών δικαιωμάτων, το «Βρα-
βείο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός» για προσωπικότητες που 
συνέβαλαν στη μάχη κατά του αντισημιτισμού και των δια-
κρίσεων και το «Βραβείο της Μεγίστης Γενιάς» για βετερά-
νους του Πολέμου. Το βραβείο «Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός», 
εμπνευσμένο από τη σθεναρή στάση του επί Κατοχής Αρχι-
επισκόπου Αθηνών εναντίον του Ναζισμού και τις ενέργειές 
του για την προστασία των Ελλήνων Εβραίων, φέτος απονε-
μήθηκε στην προϊσταμένη του Ιστορικού και Διπλωματικού 
Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή για 
το έργο και τη συμβολή της σε πρωτοβουλίες σχετικά με το 
Ολοκαύτωμα και την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Την τι-
μώμενη προλόγισε ο τ. πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Τό-
μας Μίλερ και το βραβείο απονεμήθηκε από τον Αρχιεπίσκο-
πο Αμερικής Δημήτριο. Η εκδήλωση έγινε -με τη συνεργα-
σία Αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων και την παρουσία ελ-
ληνικών και εβραϊκών προσωπικοτήτων- σε επίσημη τελετή 
στις 28.10.2011, στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγ. Σοφίας, 
στην Ουάσιγκτον. 

8ενημέρωση



8

Στις 7.11.2011, στο κατάμεστο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής,  
στην Αθήνα, έγινε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΙΣΕ για την 
παρουσίαση του βιβλίου «Ασέρ Ρ. Μωυσή – Κληροδότημα».  Το 
βιβλίο, βασισμένο στο πολύτιμο αρχείο του Ασέρ Μωυσή, με 
εισαγωγή και σχόλια του γιου του Ραφαήλ Μωυσή, παρουσία-
σαν με ομιλίες τους: ο ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Θάνος Βερέμης, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και νυν υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης, και ο τ. 
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης. Την εκδήλωση 
προλόγισε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλί-
ου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και συντόνισε ο Καθηγητής κ. Δι-
ονύσης Μαγκλιβέρας.
Στην αρχή ο συντονιστής προέβη σε μια συνολική παρουσία-
ση της προσωπικότητας και της πνευματικής προσφοράς του 
Ασέρ Μωυσή. 
Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ, ο Καθηγητής κ. 
Θ. Βερέμης έκανε γενικές ιστορικές τοποθετήσεις για την πε-
ρίοδο του Ολοκαυτώματος και σκιαγράφησε την πολυσήμαντη 
προσωπικότητα του Ασέρ Μωυσή. 
Ο Καθητητής κ. Τ. Γιαννίτσης κατέθεσε την προσωπική του 
μαρτυρία από τη γνωριμία του σε παιδική ηλικία με τον Ασέρ 
Μωυσή και συνέδεσε την εποχή της Κατοχής με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα.
Ο κ. Μ. Κωνσταντίνης έδωσε χαρακτηριστικά στοιχεία για την 
προσωπικότητα και την πολυποίκιλη προσφορά του στην ελ-
ληνική ζωή.
Ο Α. Μωυσής σφράγισε με το έργο και το οξυδερκές πνεύμα 
του την ιστορική πορεία του Ελληνικού Εβραϊσμού και μάλιστα 
στην πιο κρίσιμη στιγμή της. «Ήταν εκείνος που μετά την πικρή 
εποχή της Κατοχής ανέλαβε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για 
την ίδρυση νέων εβραϊκών οργανισμών και την επαναλειτουργία 
όσων -κατεστραμμένων πια- προϋπήρχαν… Ήταν εκείνος που 
συνέβαλε καθοριστικά στο να συλληφθούν και να δικαστούν 
Έλληνες Εβραίοι και Χριστιανοί προδότες…», τόνισε, μεταξύ 
άλλων, ο κ. Κωνσταντίνης, ενώ, παρουσιάζοντας στη συνέχεια 
το συγγραφικό έργο του Α. Μωυσή -φιλοσοφικά μελετήματα, 
δοκίμια, θρησκευτικές αναλύσεις- χαρακτήρισε τον Ασέρ Μωυ-
σή «ένα πνεύμα που ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του».    

Την εκδήλωση έκλεισε ο Δρ. Ραφαήλ Μωυσής, ο οποίος με προ-
σωπικό εξομολογητικό τόνο παρουσίασε τις θέσεις του πατέρα 
του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Χριστιανισμού και Ιουδα-
ϊσμού, καθώς και εκείνες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Ο Ασέρ Μωυσής (1899 - 1975), που επέζησε του Ολοκαυτώ-
ματος, υπήρξε ιστορικός ηγέτης του μεταπολεμικού Ελληνικού 
Εβραϊσμού. Δικηγόρος κατ΄ επάγγελμα διαδραμάτισε σημαντι-
κό ρόλο στην αναδιοργάνωση των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελ-
λάδος μετά τη λαίλαπα του Ολοκαυτώματος, ενώ υπήρξε επί-
σης πρώτος Διπλωματικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του νε-
οσύστατου τότε Κράτους του Ισραήλ. 
Φανατικός υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ Χριστιανών και 

Εβραίων Ελλήνων, δη-
μοσίευσε μελετήματα 
αναφερόμενα σε θέμα-
τα ιστορίας, θρησκειών, 
παραδόσεων, καθώς και 
της νομικής επιστήμης 
που διακρίνονται για το 
ανεξάρτητο ερευνητι-
κό τους πνεύμα, για την 
προσφυγή σε πρωτογε-
νείς πηγές, καθώς και για 
το λογοτεχνικό ύφος της 
γραφής του. 
Τα επιλεγέντα μελετήμα-
τα, που δημοσιεύονται 
στον τόμο «Κληροδότη-
μα», περιλαμβάνουν ομι-

λίες και άρθρα γραμμένα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το 
Ολοκαύτωμα, περιγράφουν τη χειραφετημένη εβραϊκή άποψη 
περί Ιησού Χριστού και αναφέρονται σε άλλα θέματα ελληνι-
κού και εβραϊκού ενδιαφέροντος. Παρόλον ότι έχουν γραφτεί 
προ τριών - τεσσάρων δεκαετιών τα κείμενα του Ασέρ Μωυσή 
διατηρούν την επικαιρότητά τους και είναι χρήσιμα για τους 
μελετητές των ελληνικών πραγμάτων. 
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ΑΣΕΡ Ρ. ΜΩΥΣΗ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Παρουσίαση του βιβλίου στην Παλαιά Βουλή

Οι επίσημοι 

στην κατάμεστη 

αίθουσα 

της Π. Βουλής.

Το πάνελ 

των ομιλητών.

Από την ομιλία του κ. Ραφαήλ Μωϋσή.


