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ΕΒΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Η συμβολή τους στην ανασυγκρότηση των Κοινοτήτων

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ

Συνέχεια στη σελ. 5Συνέχεια στη σελ. 4

Από αριστερά οι κυρίες Α. Πίντο, Ε. Μπορμπόλη, Σ. Βαρούχ 

και Λ. Καπόν που παρουσίασαν την εκδήλωση. 

Φόρο τιμής στην Εβραία γυναίκα και αναγνώριση της προσφο-
ρά της στην ανασυγκρότηση της εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα 
κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια απέτισε το ΚΙΣΕ και ο Ελ-
ληνικός Εβραϊσμός με την εκδήλωση που έγινε στις 14 Μαρτί-
ου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία και διοργάνωση της Επι-
τροπής Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ και περιελάμβανε δύο ει-
σαγωγικά αφιερώματα, το ένα στις γυναίκες της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας της Αθήνας, που παρουσίασε η γεν. γραμματέας 
του ΚΙΣΕ κα Λίλιαν Καπόν, και το δεύτερο στις γυναίκες της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε η 
Ελεγκτής της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κα Αννίτα Πίντο. Όπως τόνισε 
η κα Λ. Καπόν στην εισαγωγή της: «Μάνες, σύζυγοι, κόρες των 
αδικοχαμένων αδελφών μας, όλες οι γυναίκες βρίσκονται στις 
επάλξεις και με προσωπικές θυσίες και αυταπάρνηση, αλλά πά-
νω απ’ όλα με απέραντη αγάπη, σκύβουν στο πρόβλημα και σαν 
άγγελοι ελέους συνεισφέρουν σε όλους τους τομείς της εβρα-
ϊκής ζωής. Και ακόμα γίνονται οι μανούλες που τα παιδιά μας 
έχουν χάσει στα κολαστήρια του θανάτου για να τους προσφέ-
ρουν θαλπωρή και να τα οδηγήσουν σε μια νέα ζωή που ανοι-
γόταν μπροστά τους, στη φιλόξενη γη της τότε Παλαιστίνης». 
Ακολούθησαν χαρακτηριστικά πορτραίτα γυναικών που παρου-
σίασαν με γλαφυρότητα τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Σχέ-
σεων του ΚΙΣΕ, οι κυρίες Λ. Καπόν, Α. Πίντο, Σίρλεϋ Βαρούχ και 
Ελντα Μπορμπόλη. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι οι τιμώμενες απο-
τελούν ενδεικτικά μόνον άξια παραδείγματα του συνόλου της 
ανώνυμης, σεμνής και διακριτικής γυναικείας προσφοράς. Όλες 
οι παρουσιάσεις πλαισιώθηκαν από βίντεο βασισμένα σε φω-
τογραφίες που ευγενικά παραχώρησαν οι οικογένειες, καθώς 

Η τραγωδία της Τουλούζης συγκλόνισε κάθε άνθρωπο και κυ-
ριότερα την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα. Στις 19.3.2012 τρία 
μικρά παιδιά και ο δάσκαλός τους έπεσαν τραγικά θύματα εν 
ψυχρώ δολοφονίας έξω από το εβραϊκό σχολείο «Οζάρ Ατορά» 
της Τουλούζης, στη Γαλλία. Η οικογένεια Σάντλερ έχασε τρία 
μέλη της εκείνη την ημέρα: ο πατέρας Τζόναθαν Σάντλερ ήταν 
τριάντα ετών και δολοφονήθηκε μαζί με τα δύο παιδιά του, τον 
Γκαμπριέλ τεσσάρων και τον Αριέ πέντε ετών. Η επτάχρονη Μύ-

ριαμ Μονσονέγκο ήταν 
το τέταρτο θύμα του 
στυγερού δράστη. Ήταν 
Δευτέρα και όλοι τους 
πήγαιναν στο σχολείο…
Ο Πρόεδρος της Γαλ-
λίας Νικολά Σαρκοζί 
μετέβη αμέσως στην 
Τουλούζη εκφράζο-
ντας τη συμπαράστα-
ση της πολιτείας σε 
αυτή τη «εθνική τρα-
γωδία», όπως την χα-
ρακτήρισε. 
Η μαζική κινητοποίη-

ση των γαλλικών Αρχών κατέληξε στον εντοπισμό του δράστη 
Μοχάμεντ Μερά, ο οποίος -αντιστεκόμενος στη σύλληψη- πυ-
ροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία.
Σε διεθνές επίπεδο, μηνύματα καταδίκης και αποτροπιασμού για 
την πολύνεκρη επίθεση εκδόθηκαν από διεθνείς οργανισμούς 
και ευρωπαίους ηγέτες. Η Ελλάδα καταδίκασε τα τραγικά γεγο-
νότα με μία μεστή περιεχομένου και νοημάτων ανακοίνωση Τύ-
που του γεν. γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή.

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων 
κ. Γιώργου Καλαντζή

«Το απερίγραπτα τραγικό συμβάν στη Γαλλία, μια χώρα με δημο-
κρατική παράδοση, πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Πέρα 
από την έκφραση της λύπης και των συλλυπητηρίων μας προς 
τους συγγενείς των θυμάτων, την εβραϊκή κοινότητα αλλά και 
τον γαλλικό λαό, οφείλουμε να σκεφθούμε τι κάνουμε εμείς, 
τι κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να αποτρέψουμε τέτοιου εί-
δους αποτρόπαιες πράξεις. Καμία χώρα, κανένας λαός δεν εί-
ναι φύσει απρόσβλητος από τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό 
και κάθε άλλου τέτοιου είδους παραλογισμό. 
Πριν τον φυσικό αυτουργό, υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί. Αν 
οι πρώτοι πολλές φορές αποδεικνύονται παράφρονες, οι δεύ-

Ο Γάλλος Πρόεδρος Ν. Σαρκοζί, με τοπικούς 

παράγοντες και εκπροσώπους της εβραϊκής 

κοινότητας, στο σχολείο «Οζάρ Ατορά».
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Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference 
με το πρόγραμμα (SO38) 13117, ενέκρινε για το έτος 2012 πο-
σό ύψους 67.585,00 €, για την αντιμετώπιση αναγκών υγείας 
και διαβίωσης ομοθρήσκων επιζώντων από τις διώξεις των Να-
ζί.  Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος 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, θα υποβάλει τα πορίσματα στην Claims 
Conference για έγκριση. 
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά στην κάλυψη βασικών 
κοινωνικών υπηρεσιών εντός οικίας ευάλωτων ηλικιωμένων θυ-
μάτων των ναζιστικών διώξεων που διετέλεσαν όμηροι, εν κρυ-
πτώ ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασί-
ας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη 
ανάγκη και διαθέτουν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία (εκκα-
θαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Συνοπτική επισκόπηση των όρων χορήγησης:
1. Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοικοι Ελλάδας, θύματα των 
ναζιστικών διώξεων. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν εκτός 
από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να δια-
φύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα ερ-
γασίας, ή όσοι με οποιονδήποτε τρόπο υπέστησαν τις συνέ-
πειες των διωγμών. 
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν ατομικό ετήσιο εισόδη-
μα μετά τον φόρο που δεν ξεπερνά τα 11.500 ευρώ περίπου 
(16.000 Δολ.ΗΠΑ). (Δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του/
της συζύγου). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Claims Conference, δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορι-
σμό του εισοδηματικού ορίου ενδεικτικά: συντάξεις γήρατος 
(π.χ. κρατικές, ιδιωτικές), περιλαμβανομένων αποζημιώσεων 
ασθενείας ή ατυχήματος κλπ, αποζημιώσεις σύμφωνα με τον 
Δυτικογερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο (BEG) και συντάξεις από 
το Article 2 Fund. 
3. Εξετάζεται η Λειτουργική Ικανότητα του δικαιούχου και κα-
θιερώνεται ανάλογη κλίμακα ωρών παροχής υπηρεσιών οικια-
κής φροντίδας, με όριο τις 4, 10 και μέχρι 25 ώρες/εβδομάδα.
4. 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. 
5. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
6. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην κάλυψη βασικών κοινωνι-
κών υπηρεσιών που προσφέρονται εντός οικίας.
7. 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.
8. Λαμβάνεται υπόψη η φυσική και ψυχολογική κατάσταση 
του αιτούντος. 

9. 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, δεν 
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 εκκαθαριστικό σημείωμα του 
αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι Κοι-
νότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα 
στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις δια-
βιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζό-
μενα 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 αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2012 
ποσόν των 67.585,00 €. Το πόρισμα αξιολόγησης υποβάλλεται 
για έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. Στη συνέχεια το Κ.Ι.Σ.Ε. προ-
βαίνει στις πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογρά-
φουν τη σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για τον Χ. Αζαριά

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης συνήλθε έκτα-
κτα την 1η Μαρτίου 2012 μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του 

ΧΑΪΜ (ΜΙΜΗ) ΑΖΑΡΙΑ
Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σκιαγραφεί την 
προσωπικότητα του εκλιπόντος, που υπήρξε άξιος Εβραίος, οι-
κογενειάρχης, άτομο χαμηλών τόνων με έμφυτη τη διάθεση για 
προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα προς τη νέα 
γενιά την οποία απέδειξε έμπρακτα όντας ιδρυτικό μέλος του 
τμήματος καλαθόσφαιρας του Αθλητικού Συλλόγου Μακαμπή 
Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, μετά την εισήγηση του πρόεδρου, 
το Κοινοτικό Συμβούλιο

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

ντος τη βαθύτατη θλίψη του.
2.  Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία.
3.  Να δωρίσει στη μνήμη του εκλιπόντος το ποσό των 200 ευ-

ρώ στο Δημοτικό Σχολείο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. 
4.  Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΪΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

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

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστο-
ποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
- Ηλία Σαμουήλ Μοδιάνο, ετών 90
- Ισαάκ Ιωχανά Ιωχανά, ετών 82
- Ρασέλ Αλέκου Μπατή, ετών 93
- Ευτυχίας Γιοσέκου Αλκαλάι, ετών 91
- Μαλκάς Σολομών Χάγουελ, ετών 65   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:  
- Χαΐμ Αβραάμ Αζαριά, ετών 73 
- Ίρμας Λέων Σαμουηλίδου, ετών 96    

ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος της Ρεβέκκας Αβρα-
άμ Ζακάρ, ετών 91. 

ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος της Βικτωρίας Ηλία 
Πολίτη, ετών 90. Η Ι.Κ. Βόλου εκφράζει 
τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οι-
κογένεια της εκλιπούσης, η οποία υπήρ-
ξε δραστήριο μέλος της Κοινότητας καθώς 
και μέλος του Δ.Σ. της WIZO από το 1949.  

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας ανακοινώθηκε η γέννηση της Εύ-
ας  κόρης της Άννας Μπατ Αβραάμ Αβίνου 
και του Αβραάμ Πέλλας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ 

• Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Λάρισας συγχαίρει ολό-
θερμα τον Μίμη Ιακώβ Ρούσσο, που πή-
ρε το πτυχίο του από το Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών του ΑΠΘ και του εύχεται 
να έχει υγεία, καλή σταδιοδρομία και πά-
ντα επιτυχίες στη ζωή του.
  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

• Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φί-
λους που μας συμπαραστάθηκαν στο πέν-
θος μας για τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς Ρασέλ 
Μπατή και τίμησαν την μνήμη της. 

Τα παιδιά Βίκτωρ & Έφη Μπατή
Δαυίδ & Ρόζη Μπατή
Τζων & Άννα Ματαθία

Τα εγγόνια

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συ-
μπαρασταθήκατε στο πένθος μας για την 

ξαφνική απώλεια της αγαπημένης μας θεί-
ας, Ευτυχίας Αλκαλάι.

Τα ανίψια
Galed Dina

Μωυσής Αλκαλάι
Τζων Αλκαλάι

Έφη Αλκαλάι Χαλέγουα

Στη μνήμη της Ευτυχίας Αλκαλάι

Στις 4.3.12, έφυγε από κοντά μας η αγα-
πητή σε όλους Ευτυχία Αλκαλάι. Η χαμο-
γελαστή, γλυκιά, ακούραστη και τόσο δυ-
ναμική συνοδός -και όχι μόνο- του Εβραϊ-
κού Σχολείου της Αθήνας, που συνόδεψε 
και φρόντισε εκατοντάδες εβραιόπουλα 
για πολλά χρόνια. Η «Κυρία Ευτυχία» που 
με έναν μοναδικό τρόπο θυμόταν τα ονό-
ματα όλων από τότε που ήταν παιδιά μέ-
χρι σήμερα. 
Η Ευτυχία Αλκαλάι γεννήθηκε στα Ιωάννι-
να και έπεσε θύμα της γερμανικής θηρι-
ωδίας σε πολύ νεαρή ηλικία. Επέστρεψε 
από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και 
δυναμικά, όπως μόνον αυτή ήξερε, ξεκίνη-
σε τη ζωή της από την αρχή παρ’ όλο που 
η γερμανική φρικαλεότητα και κτηνωδία 
της κατέστρεψε ψυχή και σώμα. 
Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της τα 
πέρασε στο Ρέστειο, έναν χώρο που αγά-
πησε και υποστήριξε όσο κανένας άλλος. 
Ήταν η ψυχή της Εβραϊκής Εστίας. Με το 
κοφτερό της μυαλό και την μοναδική -για 
τα ενενήντα και πλέον χρόνια της- λογι-
κή και διαύγεια δεν άφηνε ευκαιρία για 
χορό, τραγούδι και κουβέντα με όλους 
και για όλα. 
 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για τον Ηλ. Μοδιάνο
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα σή-
μερα, 29 Φεβρουαρίου 2012, μόλις πλη-
ροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του 
αείμνηστου

ΗΛΙΑ - ΛΕΛΟΥ ΜΟΔΙΑΝΟ
πατέρα του κ. Μίκυ Μοδιάνου, Γενικού 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρό-
εδρο, κ. Σαμουήλ Μάτσα, να περιγράφει 
τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος του 
εκλιπόντος, 

Αποφάσισε:
1.  Να παραστεί ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. 

στην κηδεία, ο κ. Μωυσής Κωνσταντί-

νης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
2.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οι-

κογένεια του εκλιπόντος.
3.  Να διατεθεί στη μνήμη του, δωρεά υπέρ 

αγαθοεργών σκοπών.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο 

ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος 

ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Φίλων του Ε.Μ.Ε. συνήλθε έκτακτα σήμε-
ρα, Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, μόλις 
πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του 
αείμνηστου

ΗΛΙΑ - ΛΕΛΟΥ ΜΟΔΙΑΝΟ
πατέρα του κ. Μίκυ Μοδιάνου, Γενικού 
Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων 
του Ε.Μ.Ε. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόε-
δρο, κ. Γκυ Νατάν, να περιγράφει τον ακέ-
ραιο χαρακτήρα και το ήθος του εκλιπόντος, 

Αποφάσισε:
1.  Να παραστεί ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. 

στην κηδεία, ο κ. Μωυσής Κωνσταντί-
νης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Μ.Ε.

2.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οι-
κογένεια του εκλιπόντος.

3.  Να διατεθεί στη μνήμη του, δωρεά υπέρ 
αγαθοεργών σκοπών.

4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο 
ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα μας».

Ο Πρόεδρος 
ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ

Ο Αντιπρόεδρος 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομόθρησκος παρέχει υπηρεσίες πληρο-
φορικής σε επαγγελματίες και ιδιώτες, 
καθώς και μαθήματα, τηλ.: 210 8947870, 
6932 650840, e.mail: ilias@idnet.gr, 
website: www.idnet.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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και σε αρχειακό υλικό του ΚΙΣΕ και της Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης, που επιμελήθηκε ο κ. Μάρκος Μάισης, επίσης μέλος της 
Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων. 
Ξεχωριστές στιγμές της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι απονομές 
των τιμητικών παπύρων στους συγγενείς των τιμωμένων γυναι-
κών: συγκινημένα παιδιά, περήφανα εγγόνια και χαρούμενα 
δισέγγονα έδωσαν το μήνυμα των γερών δεσμών με τις ρίζες 
τους και της συνέχισης της παράδοσης. Οι γυναίκες που τιμή-
θηκαν είναι: Λουίζα Νεγρίν, Σαρίνα Μιζραχή, Σεσίλ Μιζραχή, 
Αλίκη Καράσσο, Ερικέτη Μπορμπόλη, Ορτανσία Κωνσταντίνη, 
Ρενέ Ρούσσο-Βαρούχ, Αλεξάνδρα Μαργούλη, Λίντα Γιοέλ, Ζι-
ζή Μπενβενίστε, Λούτσα Αλτσέχ, Ζερμαίν Κοέν, Μαφάλντα 
Καπόν, Ελεωνόρα Λεβή, Nίνα Χατζή, Ίντα Κόβο, Νίνα Αλλούφ. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι -από το κεφ. 30 των Παροιμιών- 
που επιλέχθηκαν να είναι η κορωνίδα του Τιμητικού Παπύρου 
που απονεμήθηκε: «Δυσεύρετη είναι η άξια γυναίκα. Αξίζει πιό-
τερο κι απ΄ τα μαργαριτάρια… Αμείψτε την με της δουλειάς της 
τον καρπό. Τα έργα της δημόσια ας την επαινούν».
Ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθη-
νών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρ-
σέλ Σολομών, ο ταμίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Πίγχας Παρέ-
ντε, η γ.γ. της Ι.Κ. Λάρισας κα Μπέτυ Μαγρίζου, το μέλος του 
Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, παρέστησαν στην κατάμεστη 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου και απένειμαν τιμητικούς 
παπύρους μαζί με τις κυρίες της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
Τζίλντα Αντζελ, Ρίτα Γκαμπάϊ και Ευτυχία Αβδελά.
Η κα Α. Πίντο στον επίλογο της εκδήλωσης τόνισε: «Οι Εβραί-
ες γυναίκες σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με τη συμμε-
τοχή σε επιτροπές αλλά και στα θεσμοθετημένα όργανα των 
Κοινοτήτων μας. Και βέβαια χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο 
όταν γυναίκες που θα είχαν κάθε δικαίωμα να σταματήσουν 
για να πάρουν μια ανάσα, συνεχίζουν να βρίσκονται στις επάλ-

ξεις έχοντας στο πλάι τους νέα, φρέσκα πρόσωπα που ακολου-
θούν στα χνάρια τους. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο την 
εκτίμηση που όλοι τρέφουμε για το έργο τους. Εξάλλου είναι 
πεποίθηση όλων μας ότι ο κόπος καθώς και η μητρική στοργή 
και ανησυχία των γυναικών αυτών, αποτελεί από τη μια έναν 
από τους βασικούς λόγους για τη μεταπολεμική επιβίωση και 
ανάπτυξη κάθε μιας Κοινότητας ξεχωριστά και από την άλλη 
εγγύηση για την περήφανη συνέχεια του Ελληνικού Εβραϊσμού 
στο σύνολο του». 
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα μουσικό αφιέρωμα που ευγε-
νικά προσέφεραν δύο διακεκριμένες μουσικοί: η Μαρίνα Κι-
σλίτσινα (τσέλο), και η Πέννυ Σου Τζόις-Σούση (πιάνο), καθώς 
και η νεαρή ταλαντούχα μουσικός Ντανιέλα Σούση (τσέλο).
Η όλη εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η κα Έφη Εζρατή, 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και χαρακτηριστικά είναι τα συγ-
χαρητήρια μηνύματα που έλαβε η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσε-
ων του ΚΙΣΕ. 

Λίγα λόγια για τη συμβολή των γυναικών που τιμήθηκαν
Η Λουίζα Νεγρίν όχι μόνο δούλεψε για τις αποστολές παιδιών 
στο Ισραήλ αλλά και συνόδευε τα παιδιά και έμενε μαζί τους 
μέχρι να σιγουρευτεί ότι έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα στο νέο 
τους ξεκίνημα. Η Σαρίνα Μιζραχή προσέφερε ένα σπάνιο συν-
δυασμό έργου στην Κοινότητα του Βόλου: φιλανθρωπικό έργο, 
καλλιτεχνική προσφορά με τη διοργάνωση θεατρικών παρα-
στάσεων, συμμετοχή στην Αντίσταση και σιωνιστική δράση. Η 
Σεσίλ Μιζραχή ήταν μεταξύ των πρωτοστατών της φροντίδας 
των παιδιών του ορφανοτροφείου «Εσθήρ» στην Κηφισιά και 
των κατασκηνώσεων της Φραγκοκλησιάς. Η Αλίκη Καράσσο 
αφιερώθηκε στα παιδιά της Κοινότητας Θεσσαλονίκης προ-
σφέροντας στο Παιδικό Κέντρο και διοργανώνοντας το πρώ-
το (αλλά και τα επόμενα) Μπατ Μιτσβά. Η Ερικέτη Μπορμπό-

Συνέχεια από σελ. 1

ΕΒΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

1. Η κα Α. Μορδεχάι παραλαμβάνει τον πάπυρο για την Αλίκη Καράσσο από τον εκπρόσωπο της Ι.Κ.Θ. κ. Π. Παρέντε. 2. Μάθημα ραπτικής στη Στέγη Κο-

ριτσιού. 3. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου παραλαμβάνει τη διάκριση για τη Σαρίνα Μιζραχή από τον Ραββίνο Αθηνών. 4. Η Λίντα Γιοέλ και άλλες γυναίκες 

στις κατασκηνώσεις Φραγκοκλησιάς.

1. Συγχαρητήρια στις μουσικούς από τις κυρίες της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων. 2. Η Ζερμαίν Κοέν και η Ζιζή Μπενβενίστε στο Παιδικό Κέντρο Θεσσα-

λονίκης. 3. Η Π. Ματαθία, η Ρ. Κοέν και η Β. Μιωνή, κόρες της Ζερμαίν Κοέν, και τα δισέγγονά της, κατά την παραλαβή του παπύρου.
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λη ήταν η ανακούφιση των απόρων, ασθενών και ανήμπορων 
Εβραίων της Αθήνας, αλλά και από τις πρώτες γυναίκες που ερ-
γάστηκαν στα συσσίτια των παιδιών. Η Ορτανσία Κωνσταντίνη, 
η Αλεξάνδρα Μαργούλη και η Λίντα Γιοέλ ήταν από τις γυναί-
κες που ακούραστα εργάστηκαν για την καλή λειτουργία των 
κατασκηνώσεων της Φραγκοκλησιάς. Η Ρενέ Βαρούχ-Ρούσσο 
εργάστηκε για τα φιλανθρωπικά σωματεία της Κοινότητας Βό-
λου και κυρίως για την περίθαλψη απόρων και αναξιοπαθού-
ντων. Η Ζιζή Μπενβενίστε και η Ζερμαίν Ματαλών-Κοέν ήταν 
η ψυχή του Παιδικού Κέντρου Θεσσαλονίκης έχοντας αφήσει 
τις τρυφερότερες αναμνήσεις στα παιδιά της Κατοχής. Η Λού-
τσα Αλτσέχ φρόντιζε κι εμψύχωνε τις κοπέλες που γύριζαν 
από τα  στρατόπεδα. Η Μαφάλντα Καπόν-Μινέρβο και η αδελ-
φή της Ελεωνόρα Λεβή εργάστηκαν για τη διανομή ρουχισμού 

και τροφίμων και των δεμάτων της Joint. Η Nίνα Χατζή, η Ίντα 
Κόβο, η Νίνα Αλλούφ, κατά την επαναλειτουργία του 12ου δη-
μόσιου εβραϊκού σχολείου, επί της οδού Ερυσίχθονος στο Θη-
σείο, εργάστηκαν για τα συσσίτια των παιδιών. 
Η παρουσίαση των πορτρέτων ζωντάνεψε τις μνήμες της εργώ-
δους μεταπολεμικής περιόδου: η περίθαλψη των ομήρων, η δι-
ανομή ρουχισμού και τροφίμων, η επαναλειτουργία των εβρα-
ϊκών σχολείων, η φροντίδα των ορφανών κρυμμένων παιδιών 
της Κατοχής, με τη λειτουργία παιδικών Κέντρων, ορφανοτρο-
φείων και κατασκηνώσεων προετοιμασίας για μετανάστευση 
στο Ισραήλ, τα συσσίτια, είναι μόνο μερικοί από τους τομείς 
όπου οι γυναίκες της εποχής ανέλαβαν δράση. 
[Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης -προσφορά του κ. Γ. Κάραλη- 

έχουν αναρτηθεί στο http://ul.to/xhyt60k1].

Συνέχεια από σελ. 1

ΕΒΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΖΗΣ

τεροι γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν, γι’ αυτό και ενσυνείδη-
τα οπλίζουν τα χέρια άλλων ώστε οι ίδιοι να συνεχίσουν το μι-
σάνθρωπο έργο τους. Παραπληροφόρηση, συκοφαντίες, αι-
σχρά ψεύδη, βιβλία μισαλλόδοξα που παριστάνουν τις πηγές 
γνώσεις, θρησκευτικοί ηγέτες που μιλούν για την απόρριψη 
και όχι τον σεβασμού του Άλλου, προσφέρουν γόνιμο έδαφος 
για να ανθίσει το μίσος. Και το μίσος, τελικά, οδηγεί στη βία. 
Πολλοί πιστεύουν ότι η πατρίδα μας δεν διατρέχει έναν τέτοιο 
κίνδυνο καθώς πράγματι τέτοιες φωνές είναι μια ακραία μειο-
ψηφία που δεν εκφράζει ούτε κατ’ ελάχιστο τον ελληνικό λαό. 
Το 1999, όμως, η Ελλάδα είχε ζήσει μια παρόμοια τραγωδία με 
θύματα μετανάστες από χώρες της Αφρικής. Φθάνει ένας πα-
ράφρονας, εμπνεόμενος από τέτοια κηρύγματα σε μια εποχή 
κρίσης, για να βυθίσει μια χώρα σ’ έναν κύκλο ρατσιστικής ή 
θρησκευτικής βίας».
Το ΚΙΣΕ, εκφράζοντας τη θλίψη του Ελληνικού Εβραϊσμού εξέ-
δωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμ-
βούλιο Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο 
τεσσάρων ανθρώπων, τριών μαθητών και ενός δασκάλου, που 
δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στο εβραϊκό σχολείο Οζέρ Ατορά της 
Τουλούζης στη Νοτιοδυτική Γαλλία, μετά από ένοπλη επίθεση ατό-
μου που επέβαινε σε μηχανάκι. Η εν ψυχρώ δολοφονία αθώων 
μαθητών και του καθηγητού τους αποδεικνύει ότι το μίσος του 
αντισημιτισμού οδηγεί σε ανεξέλεγκτες εγκληματικές πράξεις. 
Οι χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, οφείλουν 

να προστατεύσουν τις αξίες της Δημοκρατίας και της ασφαλούς 
διαβίωσης όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή θρη-
σκείας. Είναι ανάγκη να διδάσκονται οι νεώτερες γενιές ότι ο 
φανατισμός, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και ο αντισημιτισμός 
οδηγούν σε αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής 
και προσβάλλουν τον ίδιο τον πολιτισμό μας.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη συ-
μπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στο Γαλλι-
κό Εβραϊσμό». 
Επίσης, το ΚΙΣΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον 
πρόεδρο του ΚΙΣ Γαλλία Δρα Ρισάρ Πρασκέ: 
«Ο Εβραϊσμός της Ελλάδος εκφράζει τη συντριβή του για την 
είδηση του άγριου εγκλήματος που διεπράχθη μπροστά στο 
σχολείο της Εβραϊκής Κοινότητας της Τουλούζης που στοίχι-
σε τη ζωή σε τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.
Η Γαλλική Κυβέρνηση οφείλει να κινητοποιήσει όλα τα μέσα 
προκειμένου να συλληφθεί ο «δολοφόνος με το μηχανάκι» το 
συντομότερο δυνατόν και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να προστατέψει τους αθώους πολίτες από ενέργειες μίσους 
και αντισημιτισμού που μέρα με τη μέρα λαμβάνουν ολοένα και 
πιο τρομακτικές διαστάσεις».
Εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, οι Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες της Ελλάδος τέλεσαν μνημόσυνα στις κατά τόπους Συναγω-
γές, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012, στη 
μνήμη των θυμάτων της Τουλούζης.

1. Ο κ. Ιωσήφ Βεντούρας παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση για την Ορτανσία Κωνσταντίνη. 2. Η Λούτσα Αλτσέχ με ομάδα γυναικών που γύρισαν από τα 

στρατόπεδα. 3. Η μεγάλη οικογένεια της Λ. Αλτσέχ, τα παιδιά της, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της κατά την παραλαβή της διάκρισης.
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ΑΘΗΝΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ της ΜΠΕΝΩΤ

• Τιμητική εκδήλωση για την Καίτη Ελιέζερ

Στις 15.1.12, η Μπενώτ διοργάνωσε, στο Πνευματικό Κέντρο 
της Ι.Κ. Αθηνών, εκδήλωση προς τιμήν της κας Καίτης Ελιέζερ. 
Η Καίτη εργάζεται για την Μπενώτ εδώ και πολλά χρόνια και έχει 
επιτελέσει πολύ σπουδαίο έργο. Ως δραστήριο και δυναμικό 
μέλος της Μπενώτ, η Καίτη αναδείχθηκε άξια ανάμεσα στις 
άξιες Μπενώτ.  
Κατά την εκδήλωση για την Καίτη μίλησαν η κα Έλντα Μπορμπόλη, 
η οποία αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία τους επί πολλά 
χρόνια για το έργο της Μπενώτ και η κα Ρήνα Κοέν, η οποία 
σκιαγράφησε την προσωπικότητα της τιμωμένης και παρουσίασε 
τη ζωή της.  
Στη συνέχεια τα δύο εγγόνια της, Ισαάκ και Ζάκης, περιέγραψαν 
τη γιαγιά τους με τρόπο γλαφυρό και χιουμοριστικό. 
Επίσης, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας 
επεσήμανε πως η Καίτη Ελιέζερ αποτελεί παράδειγμα Εβραίας 
μητέρας και ο πρόεδρος του Μπενέ Μπερίτ κ. Ματαθίας 
Μπορμπόλης μίλησε επαινετικά για την τιμωμένη. 
Η εκδήλωση έκλεισε με ευχαριστίες της Καίτης προς την Μπενώτ 
και προς τα παιδιά της που την στηρίζουν πάντα. Η εκδήλωσε 
συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και είχε μεγάλη επιτυχία.

• Εορτασμός του Του Μπισβάτ

Στις 6.2.2012, η Μπενώτ διοργάνωσε εκδήλωση για τον εορτασμό 
του Του Μπισβάτ στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών.   
Το Του Μπισβάτ ονομάζεται και Χαγκ Λαϊλανότ, δηλαδή γιορτή 
των δέντρων. Αυτή την ημέρα στο Ισραήλ πλήθος κόσμου, με 
πρωτοστάτες τη νεολαία, ξεχύνεται στα βουνά και τις πλαγιές 
και φυτεύουν οπωροφόρα και καλλωπιστικά δέντρα που 
κάνουν καταπράσινη τη γη. Για τη σημασία της γιορτής μίλησε 
η κα Έλντα Μπορμπόλη και στη συνέχεια προσφέρθηκε στους 
παρευρισκόμενους το παραδοσιακό ασουρέ, ξηροί και φρέσκοι 
καρποί και άλλα εδέσματα. Η γιορτή έκλεισε με χαρά και ευθυμία 
σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. 

Το Δ.Σ. της Μπενώτ

ΛΑΡΙΣΑ
Το κοινωνικό πρόσωπο της Κοινότητας 

Αίμα και τρόφιμα. Προσφορές ανεκτίμητες που μπορεί κανείς 
να κάνει, ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Με αυτό 
το σκεπτικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λάρισας 
κάλεσε τα μέλη της να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον 
συνάνθρωπο που πάσχει ή που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί 
ακόμα και στις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Στην 
εθελοντική αιμοδοσία που οργανώθηκε, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στον χώρο 
του Πνευματικού μας Κέντρου, στις 16.2.12, ανταποκρίθηκαν 
τακτικοί αλλά και νέοι αιμοδότες, ενισχύοντας έτσι σημαντικά 
την Τράπεζα Αίματος της Κοινότητάς μας. Παράλληλα, επί μία 
εβδομάδα τα μέλη της Κοινότητας έφερναν στο γραφείο της 

Κοινότητας σακούλες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης 
μας, που φροντίζει και περιθάλπει άπορες οικογένειες. 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέδωσαν τα τρόφιμα 
δηλώνοντας ότι συναισθάνονται τις ανάγκες της κοινωνίας 
μας και μεταφέροντας τη διάθεση του συνόλου της Κοινότητας 
για προσφορά. Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δράσεων, κ. Σπ. 
Μπαρμπούτης, παραλαμβάνοντας τα αγαθά, τόνισε πως η 
διάθεση για προσφορά και συμπαράσταση της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας είναι από τις αξίες που παραμένουν σταθερές στην 
πόλη μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τόσο τους αιμοδότες, όσο και όλα τα μέλη της 
Κοινότητας που απέδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στους 
δοκιμαζόμενους συμπολίτες τους. 
 
ΒΟΛΟΣ 

«Αρχεία της Μνήμης: Οι εμπειρίες των Ελλήνων Εβραίων 
μέσα από οπτικοακουστικές μαρτυρίες»

Στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2012, η Ομάδα για τη Μελέτη της 
Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας διοργάνωσε στο Βόλο, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιστημονική 
συνάντηση με τίτλο «Αρχεία της Μνήμης: Οι εμπειρίες των 
Ελλήνων Εβραίων μέσα από οπτικοακουστικές μαρτυρίες». Η 
ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση αποτελεί μέρος του ερευνητικού 
προγράμματος «Από το Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση: 
Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδος στις οπτικοακουστικές 
μαρτυρίες του Ολοκαυτώματος», το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης.   
Κύριος σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η κατασκευή 
βάσης δεδομένων. Η βάση αυτή συγκεντρώνει για πρώτη 
φορά δεδομένα από 1.022 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 
853 Εβραίων της Ελλάδας επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι 
μαρτυρίες αυτές συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, 
γλώσσες και τόπους και βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένες 
σε οργανωμένα αρχεία ή σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, 
την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η βάση 
δεδομένων συγκεντρώνει στοιχεία από τις διάσπαρτες αυτές 
μαρτυρίες, τις αποδελτιώνει και τις συγκροτεί σε ένα ενιαίο σώμα. 
Αποτελεί οδηγό σε ένα «νοητό αρχείο», το οποίο προσφέρεται 
στην επιστημονική κοινότητα και στον κάθε ενδιαφερόμενο.
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και 
ξένοι εισηγητές, παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα: Θέμης Ντάλλας 
& Πάρις Παπαμίχος-Χρονάκης «Η βάση δεδομένων: Μαρτυρίες 
Ολοκαυτώματος από Έλληνες Εβραίους», Ρίκα Μπενβενίστε 
«Ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη: Όταν απελευθερώθηκαν 
τα στρατόπεδα», Γιώργος Αντωνίου «Μνήμες Ολοκαυτώματος 
Θεσσαλονικέων επιζώντων στην Ελλάδα και την Αμερική: 
έχει σημασία το κοινωνικό πλαίσιο;», Ποθητή Χαντζαρούλα 
«Οι μεταμορφώσεις του μάρτυρα: Μνήμη και συναισθήματα 
στις καταθέσεις των Ελλήνων Εβραίων», Πάρις Παπαμίχος-
Χρονάκης «Έλληνες Εβραίοι στο Άουσβιτς και οι χρήσεις της 
εθνικής ταυτότητας», Βασίλης Ριτζαλέος & Angel Chorapchiev 
«Μία ιστορία που δεν έχει ειπωθεί: Μαρτυρίες για την σωτηρία 
Ελλήνων Εβραίων που οδηγήθηκαν σε βουλγαρικά στρατόπεδα 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
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Παρουσίαση του βιβλίου 
«Κάποτε στην Άρτα»

Στις 24.2.2012, οι 
εκδόσεις «Στοχα-
στής» και το βιβλιο-
πωλείο «Μπατσιού-
λας», παρουσίασαν 
το νέο βιβλίο «Κά-
ποτε στην Άρτα» 
του συγγραφέα κ. 
Ελπιδοφόρου Ιντζέ-
μπελη. Η εκδήλω-
ση, η οποία έγινε 

στον χώρο του βιβλιοπωλείου «Μπατσιούλας» τελούσε υπό 
την αιγίδα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.  
Στο βιβλίο γίνεται μία νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν 
της παλαιότατης αυτής επαρχιακής πόλης, μέσα από την 
οποία διαφαίνονται η συγκίνηση και ο σεβασμός με τα οποία 
προσεγγίζεται το πάλαι ποτέ τοπικό εβραϊκό στοιχείο, που 
υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της για αιώνες, έως ότου ξε-
ριζωθεί ολοκληρωτικά από το Γερμανό κατακτητή, κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το βιβλίο έχει μυθιστορηματική πλοκή, όπου φαντασία και 
πραγματικότητα εμπλέκονται έτσι ώστε να δυσκολεύεται ο 
αναγνώστης να διακρίνει πότε ζει γεγονότα αληθινά και πότε 
ταξιδεύει στα φτερά της φαντασίας του συγγραφέα. 
Το ΚΙΣΕ στην παρουσίαση εκπροσωπήθηκε από τη γεν. γραμμα-
τέα κα Ντόνα-Λίλιαν Καπόν, η οποία στην ομιλία της τόνισε τις 
αρετές του βιβλίου, όπου προεξέχουσα θέση έχει η διάθεση 
του συγγραφέα να συμφιλιώσει, βασιζόμενος πάντα σε πραγ-
ματικά στοιχεία, τον Αρτινό του σήμερα με το παρελθόν του 

και να τονίσει τις αρμονικές σχέσεις των κατοίκων της Άρτας 
με τους Εβραίους συμπολίτες τους, σπάζοντας ίσως ταμπού 
και προκαταλήψεις που έχουν προκύψει από την άγνοια της 
ιστορίας μας και τη λήθη που σκεπάζει γεγονότα και εποχές, 
ηθελημένα ή μη, κανείς δεν μπορεί να το πει. 
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον συγγραφέα κ. Φί-
λιππο Φιλίππου, την ηθοποιό κα Χριστίνα Ανδρέου, η οποία 
ανέγνωσε κείμενο του συγγραφέα κ. Κώστα Καλφόπουλου 
και την κα Χρυσούλα Ματσαγκάνη, η οποία διάβασε αποσπά-
σματα από το έργο. Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από 
τον συγγραφέα και διευθυντή των εκδόσεων «Στοχαστής» και 
του περιοδικού «Τετράδια» κ. Λουκά Αξελό.

Περιδιαβαίνοντας την Εβραϊκή Αθήνα 
με τους atenistas

Οι atenistas, μια ανοιχτή κοινότητα πολιτών της Αθήνας που αγα-
πάνε την πόλη τους και πιστεύουν ότι γνωρίζοντας άγνωστες πτυ-
χές της οι πολίτες της θα συμφιλιωθούν και θα εξοικειωθούν μ΄ 
αυτές, διοργάνωσε στις 4.3.12, περιήγηση στα εβραϊκά αξιοθέ-
ατα της Αθήνας, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα εβρα-
ϊκά ήθη και έθιμα και με τον τρόπο αυτό να έρθουν πιο κοντά 

σε παραδόσεις που δεν 
τους είναι οικείες. Στην 
ιστοσελίδα τους (http://
atenistas.org) περιγρά-
φεται χαρακτηριστικά:
«Ένα μεγάλο πλήθος 
ανθρώπων έχει συ-
γκεντρωθεί έξω από 
το κτήριο της οδού 
Νίκης. Πίσω από την 
νεοκλασική πρόσο-

ψη κρύβεται ένας χώρος μουσειακός που φιλοξενεί την πο-
λιτιστική παρακαταθήκη του Ελληνικού Εβραϊσμού. Η Οριέτ-
τα Τρέβεζα μας ξεναγεί στη συλλογή του Ε.Μ.Ε., η οποία απο-
τελείται από 8.000 σπάνια θρησκευτικά και οικιακά αντικεί-
μενα και αρχεία, προερχόμενα από την ιστορική πορεία των 
Ελλήνων Εβραίων που -αν και μετρά 2.300 χρόνια παρουσίας 
στην Ελλάδα- πέρασε στα «ψιλά» της Ιστορίας που διδάσκε-
ται στο σχολείο. 
Παρέα με τον Αριστοτέλη Κοσκινά συνεχίζουμε τον περίπατό 
μας, μαθαίνουμε για την πρώτη συναγωγή της πόλης τα ερεί-
πια της οποίας βρίσκονται στην καρδιά της Αρχαίας Αγοράς, 
αλλά και για το παλαιοπωλείο του Νώε Γιουσουρούμ, στην 
πλατεία Αβησσυνίας. Επόμενη στάση στο Μνημείο Ολοκαυτώ-
ματος των Ελλήνων Εβραίων. Το Μνημείο, ένα Άστρο του Δα-
βίδ με κομμένες τις τριγωνικές απολήξεις, σαν τμήματα που 
έχουν αποσπαστεί, λειτουργεί ως πυξίδα στα σημεία του ορί-
ζοντος όπου εβραϊκές κοινότητες αφανίστηκαν. Συνεχίζουμε 
κατευθυνόμενοι στην Σεφαραδική Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ 
(φωτογραφία). Ο Ραβίνος κ. Ισαάκ Μιζάν μας υποδέχεται και 
μας μιλά για τα πανάρχαια έθιμα του Ιουδαϊσμού και ξετυλί-
γει μπροστά στα γεμάτα περιέργεια και ενθουσιασμό μάτια 
των επισκεπτών τον Κύλινδρο της Πεντατεύχου (Σέφερ Το-
ρά). Τελευταίο σημείο του περιπάτου το εστιατόριο Gostijo». 

καταναγκαστικής εργασίας στην Μπελίτσα το 1943», Κερασία 
Μαλαγιώργη «Επιστρέφοντας από κρυψώνες. Οι εμπειρίες Βολιωτών 
Εβραίων σε προφορικές μαρτυρίες και σε βίντεο», Riki van Boe-
schoten «Μεταξύ ευθύνης και σεβασμού: η ηθική όταν παίρνεις 
συνέντευξη από θύματα και δράστες του Ολοκαυτώματος», 
Verena-Lucia Nagel «Μαρτυρίες εκτόπισης: Εβραίες γυναίκες 
θυμούνται την εκτόπισή τους από τη Θεσσαλονίκη», Ελένη 
Μπεζέ «Προφορικές στρατηγικές σε μαρτυρίες Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης: Ο διωγμός από την Ισπανία» και Άννα Μαρία 
Δρουμπούκη «Τόποι μνήμης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στην Ελλάδα μέσα από το φακό της προφορικής ιστορίας». 
Οι εισηγήσεις τελείωσαν με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
σχετικά με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μνήμη, τα 
αρχεία και τις μαρτυρίες.
Τέλος, παρουσιάστηκε  ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Η Γεωγραφία της Μνήμης» από την κα Έστερ Σολομών και την 
ομάδα της με μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων. 
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις ανακοινώσεις του συνεδρίου 
και τη βάση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://gjst.ha.uth.gr/el/index.php

Συνέχεια από σελ. 6

ΒΟΛΟΣ
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Λέων Α. Ναρ
Οι Ισραηλίτες Βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (1915 - 1936)    

Παρουσίαση βιβλίου

8

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλ-
νικου, το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και την 
Δημοκρατία εξέδωσε το βιβλίο του Λέοντα Α. Ναρ «Οι Ισραηλί-
τες βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)», απο-
τίοντας φόρο τιμής στους Έλληνες Εβραίους που διετέλεσαν 
μέλη της Βουλής, ιδιαίτερα στην περίοδο του Μεσοπολέμου.
Η παρουσίαση του βιβλίου του Λ. Α. Ναρ, πραγματοποιήθηκε 
στις 30.1.12, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσαν το Ίδρυμα της Βουλής και το ΚΙΣΕ. Την εκδή-
λωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλ-
νικος και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ενώ το βιβλίο παρουσίασαν ο κα-
θηγητής κ. Ηλίας Νικολακόπουλος και ο συγγραφέας και δη-
μοσιογράφος κ. Νίκος Δαββέτας. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν οι πρώην Πρόεδροι του Κοινοβουλίου κα Άννα Ψαρούδα-
Μπενάκη και κ. Δημήτρης Σιούφας, ο τ. υπουργός κ. Χάρης 
Καστανίδης, βουλευτές, ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, ο 
πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, η γ.γ. του ΚΙ-
ΣΕ κα Λίλιαν Καπόν και ο γεν. ταμίας του ΚΙΣΕ κ. Ντίνος Μπεν-
ρουμπή και πλήθος κόσμου.  
 
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πε-
τσάλνικος τόνισε ότι «η τιμητική αυτή έκδοση ήταν επιβεβλη-
μένη για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της μνήμης των 
Ελλήνων Εβραίων βουλευτών που προσέφεραν στο παρελθόν τις 
υπηρεσίες τους στον υπέρτατο δημοκρατικό θεσμό της χώρας».
Χαρακτηριστικά, ο κ. Πετσάλνικος ανέφερε ότι στα χρόνια από 
το 1915 έως το 1936 και σε 13 συνολικά εκλογικές αναμετρή-
σεις (10 βουλευτικές, μία επαναληπτική και δύο γερουσιαστι-
κές) πολιτεύτηκαν 58 Έλληνες Εβραίοι, ενώ οι έδρες που κα-
τέλαβαν στο διάστημα αυτό ήταν 32.
Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφερόμενος στο σύγχρονο Ελληνι-
σμό, τόνισε πως αυτός «διαμορφώθηκε και μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση των διαφορετικών θρησκευτικών και εθνοτικών 
κοινοτήτων» και πρόσθεσε ότι «οι εμπειρίες του παρελθόντος, 
οι πόλεμοι, τα ειδεχθή εγκλήματα των γενοκτονιών του 20ού 
αιώνα, επιβεβαίωσαν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι ο θρησκευ-
τικός φανατισμός, ο εθνικισμός και η μισαλλοδοξία οδηγούν 

σε ολέθριες καταστάσεις».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Πετσάλνικος, «η μελέτη του κ. Ναρ μάς 
υπενθυμίζει ότι η πρόταξη της έννοιας του πολίτη, η αποδοχή 
της διαφορετικότητας, η απαλλαγή από προκαταλήψεις και 
στερεότυπα και ο απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων αποτελούν δείγμα δημοκρατικού πολιτισμού και γνώ-
μονα μιας ουσιαστικά δημοκρατικής κοινωνίας».
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στον χαιρετισμό του αναφερόμενος στο βιβλίο 
επεσήμανε πως «πρόκειται για μελέτη τεκμηριωμένη, προϊόν 
πολυετούς έρευνας, η οποία έχει το προσόν να τοποθετεί το 
θέμα μέσα στην αντίστοιχη πορεία της ελληνικής πολιτικής ζω-
ής. Αξίζει από μέρους μας και από μέρους των Ελλήνων ιστορι-
κών η αναγνώριση στην πολύπλευρη προσπάθεια του κ. Ναρ». 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη, στις 
26 Μαρτίου 2012, στο νέο αμφιθέατρο του Μουσείο Βυζαντι-
νού Πολιτισμού.  

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στο βιβλίο «Οι Ισραηλίτες βου-
λευτές στο Ελληνικό Κοινοβού-
λιο (1915-1936)», επιχειρείται 
μια καταγραφή των εκλογικών 
προτιμήσεων της ισραηλιτικής 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης 
από το 1915 έως το 1936, σε 
άμεσο συσχετισμό με τα εν-
δοκοινοτικά ιδεολογικά ρεύ-
ματα (σιωνιστικό, σοσιαλιστι-
κό και αφομοιωτικό). Η γενι-
κότερη πολιτική δραστηριο-
ποίηση των Ισραηλιτών της 
Θεσσαλονίκης, η αντιμετώ-
πιση του εβραϊκού στοιχείου 

από τον Τύπο της εποχής, οι συσχετισμοί με άλλες εκλογικές 
αναμετρήσεις, όπως οι δημοτικές και ενδοκοινοτικές εκλογές 
που διεξάγονταν παράλληλα, οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις 
στο πλαίσιο της εβραϊκής κοινότητας είναι μερικές μόνο από 
τις μεταβλητές στις οποίες βασίζεται η παρούσα μελέτη. Όλα 
αυτά, ασφαλώς, εξετάζονται σε σχέση με τις ειδικές -ιστορι-
κές, πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές- συνθήκες που 
επικρατούσαν στη Θεσσαλονίκη στις πρώτες τρεις δεκαετίες 
του 20ού αιώνα.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των 
Ισραηλιτών βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και παρουσι-
άζονται, για πρώτη φορά, συγκεντρωμένα, αποσπάσματα από 
αγορεύσεις που οι Εβραίοι βουλευτές εκφώνησαν στη Βουλή. 
Πέρα από το σύνολο των ομιλιών που οι Ισραηλίτες βουλευτές 
εκφώνησαν στο Κοινοβούλιο, καθώς και τη σχετική βιβλιογρα-
φία, αξιοποιήθηκαν εφημερίδες της εποχής, πολύτιμο φωτογρα-
φικό και αρχειακό υλικό, σε πολλές περιπτώσεις αδημοσίευτο.

[* Το βιβλίο διατίθεται από το Ιδρυμα της Βουλής, 
τηλ. 210 369 22 72, Βασ. Σοφίας 11, 

Μέγαρο Αρβανίτη 6ος ορ., τιμή 7 ευρώ].

Από αριστερά: ο κ. Ηλ. Νικολακόπουλος, ο συντονιστής της εκδήλωσης 

κ. Ευ. Χρυσός, ο κ. Ν. Δαββέτας και ο συγγραφέας Λ. Ναρ.


