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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις ως προς το αν οι νέες διατάξεις που περιέχονται σ’ αυτό 
περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Το θέμα της προά-
σπισης της ελευθερίας της έκφρασης και των ορίων της σε σχέ-
ση με το ρατσιστικό λόγο έχει απασχολήσει σε διεθνές επίπε-
δο νομικούς και όχι μόνον. Παρακάτω αναδημοσιεύουμε από 
«Το Βήμα» (13.3.11), άρθρο του Ι. Κ. Πρετεντέρη σχετικά με 
το ευαίσθητο αυτό θέμα:   

Κανονικά, όταν η άκρα Δεξιά και η άκρα Αριστερά επιτίθενται 
από κοινού σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, μπορείς να είσαι 
σίγουρος ότι η πρωτοβουλία είναι σωστή. Τέτοιες επικρίσεις 
δέχεται στην προκειμένη περίπτωση το σχέδιο νόμου «Για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού 
και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου», το οποίο έχει τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Ως τώρα οι σημαντικότεροι Έλληνες νομικοί δεν φαίνεται να 
έχουν διαπιστώσει κάτι ουσιωδώς μεμπτό στο νομοσχέδιο. Να 
θυμίσω τη δήλωση του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ Ι. Μανω-
λεδάκη, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποινικολόγους, ο 
οποίος είπε ότι βρίσκει «τις ρυθμίσεις σωστές και σύμφωνες 
και με τις διεθνείς συμβάσεις και με το Σύνταγμα της χώρας». 
Κάπου εδώ, λοιπόν, θα έπρεπε να τελειώσει και η κουβέντα. 
Επειδή όμως τα ζητήματα ελευθερίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθη-
τα για μια δημοκρατία, καλό θα είναι να μην προσπεράσουμε 
τόσο εύκολα αυτό το μείγμα προσχημάτων, ευαισθησίας, ανο-
ησίας, άγνοιας, φόβου και εύλογων ενστάσεων που (καλώς ή 
κακώς) ορθώνεται απέναντι στο νομοσχέδιο. 
Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν δύο πράγματα. 

Πρώτον, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν είναι απόψεις. 
Είναι αδικήματα. Και αυτό προκύπτει από δεκάδες διεθνείς 
συμβάσεις και αποφάσεις, καθώς και από αναρίθμητες προ-
βλέψεις σε εθνικές νομοθεσίες- μηδέ της ελληνικής εξαιρου-
μένης! Και ως αδικήματα, διώκονται. 
Δεύτερον, η ελευθερία της έκφρασης ουδέποτε υπήρξε απε-
ριόριστη. Η συκοφαντία, η δυσφήμηση, η εξύβριση, η διαβο-
λή, η διατύπωση κατηγοριών άνευ στοιχείων και πολλά άλλα 
αποτελούν «αδικήματα έκφρασης», τα οποία ήδη διώκονται σε 
όλες τις δημοκρατίες του κόσμου και από το ποινικό και από 
το αστικό δίκαιο. 
Το δικαίωμα λοιπόν ότι «είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι μου γου-
στάρει» δεν υπάρχει πουθενά και ούτε ξέρω κανέναν πραγμα-
τικό δημοκράτη που να το διεκδικεί. Η ελευθερία της έκφρα-
σης ασκείται στο πλαίσιο του νόμου. 

Και ποιος θα κρίνει τι αποτελεί αδίκημα και τι εμπίπτει στην 
ελευθερία της έκφρασης; ρωτούν διάφοροι εξυπνάκηδες. 
Μα αυτός που κρίνει για όλα τα αδικήματα: η Δικαιοσύνη. Έτσι 
δουλεύει το κράτος δικαίου από τότε που εφευρέθηκε: ο νο-
μοθέτης ορίζει τους κανόνες και η Δικαιοσύνη τους εφαρμό-
ζει. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικο-
νομικής ζωής. Δεν ξέρω ποιοι εκπλήσσονται ξαφνικά από τη 
διαδικασία. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η κουβέντα μπορεί να αποκτήσει 
νόημα μόνο αν ξεφύγει από τους «λόγους αρχής» και προσγει-
ωθεί ηπίως σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Οι 
οποίες ενδεχομένως να χρειάζονται διαφοροποίηση ή αποσα-
φήνιση. Διότι η δαιμονοποίηση δεν υπηρετεί τους ευαίσθητους 
πολίτες αλλά μάλλον τους υποψήφιους κατηγορουμένους. 

ΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΣΕ

Η δίκη των εκπροσώπων του Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ για ψευ-
δορκία και συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του Κ. Πλεύρη, 
ορίστηκε για τις 14 Ιουνίου 2011, ύστερα από την απόρριψη 
των προσφυγών των κατηγορουμένων κατά του κλητηρίου θε-
σπίσματος. Οι κ. Μ. Κωνσταντίνης, Α. Ρεϊτάν, Β. Αλμπάλας και 
Λ. Γαβριηλίδης, εκπρόσωποι του Εβραϊσμού, καθώς και ο κ. Πα-
ναγιώτης Δημητράς και η κα Άντρεα Γκίλμπερτ, εκπρόσωποι 
του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, 
οι οποίοι ήταν μάρτυρες κατηγορίας στην αρχική δίκη με κα-
τηγορούμενο τον Κ. Πλεύρη για το άκρως αντισημιτικό βιβλίο 
του «Εβραίοι – Όλη η Αλήθεια», αντιμετωπίζουν τις σοβαρές 
κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας και συκο-
φαντικής δυσφήμησης ύστερα από μηνυτήρια αναφορά του Κ. 
Πλεύρη, για τα όσα κατέθεσαν εναντίον του. Οι κατηγορούμε-
νοι είχαν καταθέσει, όπως είχαν νομικό δικαίωμα να πράξουν, 
προσφυγές κατά του κατηγορητηρίου τους, τεκμηριώνοντας το 
αβάσιμο των κατηγοριών. Με την απόρριψη των προσφυγών από 
τον Εισαγγελέα Εφετών, δημιουργείται ένα νέο δικαστικό πα-
ράδοξο: όχι μόνον αθωώθηκε ο συγγραφέας του βιβλίου που 
περίτρανα διακηρύσσει ότι είναι αντισημίτης και ναζιστής και 
ότι οι Εβραίοι είναι «υπάνθρωποι», αλλά δικάζονται οι μάρτυ-
ρες που στις καταθέσεις τους τον χαρακτήρισαν ως τέτοιον, 
δεδομένου ότι ο ίδιος θεώρησε ότι προσβάλλεται η υπόληψή 
του από τους δικούς του χαρακτηρισμούς!  
Το γεγονός δεν μπορεί παρά να σοκάρει κάθε αντικειμενικά 
σκεπτόμενο άνθρωπο: Ύστερα από μια εξαντλητική δικαστική 
διαμάχη που κράτησε τρία χρόνια, οι κατηγορούμενοι εκπρό-
σωποι του Εβραϊσμού και του ΕΠΣΕ θα βρεθούν αναγκασμένοι 
να εξηγήσουν και πάλι στο δικαστήριο ότι το Άουσβιτς δεν ήταν 
θέρετρο, ότι το Ολοκαύτωμα έγινε, ότι σε κάθε σελίδα του το 
βιβλίο προτρέπει σε βία και προσβάλλει τους Εβραίους…
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• Για τον Μ. Έβερτ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών συ-
νήλθε έκτακτα σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2011 έπειτα από επείγου-
σα πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφο-
ρήθηκε τη θλιβερή είδηση της αδόκητης απώλειας του

ΜΙΛΤΙΑΔΗ  ΕΒΕΡΤ
γιου του αείμνηστου Άγγελου Έβερτ, Διευθυντή της Αστυνομίας Αθη-
νών κατά την Κατοχή, ο οποίος κατόρθωσε να σώσει πολλούς ομό-
θρησκους χορηγώντας τους πλαστές ταυτότητες. Ο Μιλτιάδης Έβερτ 
υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και το 1974 εξελέγη 
για πρώτη φορά βουλευτής της. Στη συνέχεια διετέλεσε Υπουργός σε 
διάφορα Υπουργεία και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε μεσο-
λαβήσει  η ιδιαίτερα πετυχημένη θητεία του ως Δημάρχου Αθηναίων 
και κατόπιν ως πρώτου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό «ΝΕΑ 
ΑΘΗΝΑ». Το Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να επι-
σημαίνει το ξεχωριστό ενδιαφέρον που έδειξε και την υποστήριξη 
που παρείχε, ο αείμνηστος Μιλτιάδης Έβερτ, από όλες τις ανωτέρω 
θέσεις, στα θέματα που απασχολούσαν την Κοινότητά μας,

Αποφασίζει: 
1.  Να παραστούν εκπρόσωποι του Συμβουλίου στην κηδεία.
2.  Να επιδοθεί το Ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3.  Να γίνει στη μνήμη του δωρεά αντί στεφάνων υπέρ Φιλανθρωπι-

κού Ιδρύματος. 
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

 • Για τον Ζ. Ρέβαχ
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης συνήλθε έκτακτα στις 3.2.2011 μόλις πληροφορήθηκε το θά-
νατο του 

ΖΙΑΚ ΙΖΗ ΡΕΒΑΧ 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σκιαγραφεί την προσωπι-
κότητα του εκλιπόντος, Επίτιμου Προξένου της Ισπανίας, που υπήρξε 
άξιος Εβραίος, οικογενειάρχης, άτομο χαμηλών τόνων με έμφυτη τη 
διάθεση για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα προς 
τη νέα γενιά την οποία απέδειξε έμπρακτα όντας για χρόνια ενεργό 
μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Μακαμπή Θεσσαλονίκης. Ακολούθως 
μετά την εισήγηση του Προέδρου το Κοινοτικό Συμβούλιο

Αποφασίζει: 
1.  Να εκφράσει προς την οικογένεια του αειμνήστου εκλιπόντος τη 

βαθύτατη θλίψη του.
2.  Να συμμετάσχει στην κηδεία.
3.  Να δωρίσει στην μνήμη του εκλιπόντος το ποσό των €200.
4.  Να διαβιβασθεί το παρόν Ψήφισμα στην Πρεσβεία της Ισπανίας 

στην Αθήνα. 
5.  Nα δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

• Για τον Ε. Μωυσή
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκα-
ταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), συνήλθε έκτακτα, σήμερα 3 
Ιανουαρίου 2011, μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του

ΕΣΔΡΑ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗ
ο οποίος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη μας Κοινότητας Λάρισας, 
καθώς και Πρόεδρός της επί σειρά ετών. Από τη θέση του μέλους του 
ΚΙΣ Ελλάδος υπερασπίστηκε με σθένος τις υποθέσεις του ελληνικού 
εβραϊσμού, αφήνοντας παράλληλα πλούσιο συγγραφικό έργο. Το Δ.Σ. 
του Οργανισμού αφού άκουσε τον Πρόεδρο να εξάρει την προσωπι-

κότητα του εκλιπόντος
Αποφάσισε:

1.  Να επιδοθεί το Ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2.  Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο του 

ΚΙΣ «Τα Νέα μας».
O Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ

Η Εντ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο μας Ισραηλιτικής Κοινότητας Κέρκυρας συ-
νήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου κ. Μωυσή Βελέλη, ο οποίος ανακοίνωσε το 
θάνατο του

ΕΣΔΡΑ Δ. ΜΩΥΣΗ
Επίτιμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, ο οποίος δι-
ετέλεσε επί σειρά ετών Σύμβουλος του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος. Το Κ.Σ. 
αφού άκουσε τον Πρόεδρο να αναφέρεται στον εκλιπόντα με τα πιο 
θερμά λόγια για την προσωπικότητα, το ήθος, την συνεχή συμμετοχή 
του στα εβραϊκά πράγματα και το συγγραφικό του έργο, ομόφωνα 

Ψηφίζει:
1.  Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Κ.Σ. και να επιδοθεί το πα-

ρόν Ψήφισμα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας.
2.  Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Κ.Σ. και να επιδοθεί το πα-

ρόν Ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
3.  Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο του 

ΚΙΣ «Τα Νέα μας». 
Ο Πρόεδρος ΜΩΥΣΗΣ ΒΕΛΕΛΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΟΥΣΗΣ

• Για τον Η. Κονέ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, συνε-
δρίασε εκτάκτως σήμερα, Σάββατο 2 Απριλίου 2011, στις 11 το πρωί, 
μόλις πληροφορήθηκε την θλιβερή αναγγελία θανάτου του

ΗΛΙΑ ΚΟΝΕ
Σημαντικό και αγαπητό μέλος της Κοινότητάς μας, που διετέλεσε πολ-
λά χρόνια Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού μας Συμβουλίου, προσφέρο-
ντας ανεκτίμητες υπηρεσίες με την ιδιότητά του αλλά και σαν απλό 
μέλος της μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

Αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς στην οικο-

γένειά του.
2.  Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να γίνει η κηδεία με κοινοτική δαπάνη.
4.  Να διατεθεί στην μνήμη του το ποσό των 300,00 ευρώ στα ιδρύ-

ματα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η 
Φλόγα», Γηροκομείο Βόλου και στο Σύλλογο Νεφροπαθών «Οι Άγι-
οι Ανάργυροι» . 

5.  Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
6.  Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στις τοπικές εφημερίδες και 

στο ενημερωτικό Δελτίο του Κ.Ι.Σ. “Τα Νέα μας”.
Ο Πρόεδρος ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

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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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Τζούλιας Σαμ Αμαρίλιο, ετών 73
- Άννας Ιωσήφ Λεβή, ετών 87
- Γκαμπριέλ Σαλομών-Αλχαντέφ του Ασ-
σέρ, ετών 89

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Μωυσή–Μιχαήλ Λέοντος Μπουρλά, 
ετών 93
- Σάρας-Πολυξένης Μωυσή Δουφεξή, 
ετών 90 
- Δαν Σαμουέλ Σαπόρτα, ετών 86
- Βιτάλ Σολομών Αελιών, ετών 94

ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνω-
στοποιήθηκε ο θάνατος του Ηλία Κονέ, 
ετών 90.

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

ΑΘΗΝΑ.- Ανακοινώθηκε η γέννηση του 
Ντέιβιντ-Αλέξανδρου, γιου της Όρο Κο-
έν και του Γιώργου Ρούσσου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτι-
κής Κοινότητας Λάρισας συγχαίρει ολό-
θερμα τους:
- Λάζαρο Μωυσή, του Σαλτιέλ, που πήρε 
το πτυχίο του από τη Μαθηματική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
- Λάζαρο Μωυσή, του Δαυίδ, που πήρε το 
πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από την 
Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης,
και τους εύχεται να έχουν υγεία, καλή 
σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη 
ζωή τους.

• Συγχαρητήρια στον Χαΐμ Μιζραχή, από 
την Κέρκυρα, που απεφοίτησε ως πρώ-
τος Έλληνας Εβραίος Αστυνόμος και δι-
ορίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπό-
λεως Αθηνών. 

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ

ΛΑΡΙΣΑ. -Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2011, 
έγινε στη Συναγωγή Λάρισας η τελετή 
θρησκευτικής ενηλικίωσης του νεαρού 
Ζακ Χαλέγουα. Ο νεαρός Μπαρ Μιτσβά 
διάβασε για πρώτη φορά ένα απόσπα-
σμα της Τορά, σηματοδοτώντας έτσι την 

ένταξή του στην εβραϊκή κοινότητα ως 
ενεργό ενήλικο μέλος. Οι συγγενείς, οι 
φίλοι και όλοι όσοι παρέστησαν στην τε-
λετή, τού έδωσαν τα συγχαρητήρια και 
τις ευχές τους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Λάρισας 
εύχεται στον Ζακ να έχει υγεία, πρόοδο 
και χαρές στη ζωή του και να είναι περή-
φανος για την κληρονομιά που αναλαμ-
βάνει. Στους γονείς του, Λέων και Σούζυ 
Χαλέγουα, εύχεται να τον καμαρώνουν 
και να τον δουν όπως επιθυμούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Ευχαριστούμε πολύ όλους εκείνους που 
στάθηκαν δίπλα μας και με κάθε τρόπο 
απάλυναν το μεγάλο μας πόνο για την 
απώλεια του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου Ηλία Κονέ, που έφυγε πλήρης ημε-
ρών για το μακρύ του ταξίδι, στις 3 Απρι-
λίου 2011.

Η οικογένειά του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
θέλοντας να καλύψει ένα κενό που υπάρ-
χει στον ελληνικό εβραϊσμό, πρότεινε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία της 
Εβραϊκής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. 
Φιλοδοξία μας είναι η Βιβλιοθήκη να κα-
λύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών βι-
βλίων, ντοκουμέντων, εφημερίδων, αρ-
χείων, με εβραϊκές αναφορές στην ελ-
ληνική, εβραϊκή ή άλλη γλώσσα. 
Πολλοί από εμάς έχουμε ίσως συγκεντρω-
μένο σε κάποια γωνιά της βιβλιοθήκης μας 
ή και της αποθήκης ανάλογο υλικό που 

ίσως να περιμένει το μελετητή του παρό-
ντος και του μέλλοντος, να αντλήσει χρή-
σιμα στοιχεία για τις έρευνές του. 
Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτη-
θεί απ΄ όλους εμάς. Από τη δική μας αντα-
πόκριση θα φανεί η δυνατότητα υλοποί-
ησης αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, για 
μία Βιβλιοθήκη που θα είναι επισκέψιμη 
και πλήρως οργανωμένη.       
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμή-
μα Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.Ε. τηλ. 
210 – 32 44 315. 

ΨΗΦΙΣΜΑ

• Για την Γ. Μπαρούχ
• Το Συμβούλιο της WIZO - Γιαγκλόμ μό-
λις πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση 
για τον ξαφνικό θάνατο της 

ΓΙΟΛΑΣ ΑΛΦΡΕΔΟΥ ΜΠΑΡΟΥΧ
η οποία ήταν η ιδρύτρια της ομάδας Γιακλόμ 
και πρόεδρός της επί πολλά χρόνια 

Aποφάσισε:
1.  Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία 

της. 
2.  Να απευθύνει συλλυπητήρια επιστολή 

στην οικογένειά της.
3.  Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα 

στον εβραϊκό Τύπο. 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

WIZO - ΓΙΑΓΚΛΟΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Ομόθρησκος μουσικός, κιθαρίστας, 
τραγουδιστής, επαγγελματίας με μεγά-
λη πείρα, αναλαμβάνει όλες τις κοινωνι-
κές εκδηλώσεις σε ιδιωτικούς ή επαγγελ-
ματικούς χώρους με σχήμα (1-5 άτομα). 
Πληροφορίες στα τηλ. 6973 270 990 & 
211409 6113. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων σας 
καλούν στην εκδήλωση

ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - Ο άγνωστος φίλος μας με τις γνωστές του νότες 
που θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 και ώρα 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο της 
Ι.Κ. Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα).
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την ευκαιρία της έκδοσης της βιογραφίας του με τίτλο 
«Θα ζήσω ελεύθερο πουλί», του Κώστα Παπασπήλιου (Εμπειρία Εκδοτική).
Για τη φυσιογνωμία και το έργο του Ζακ Ιακωβίδη θα μιλήσουν:
- Ο συγγραφέας και κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος και
- Ο βιογράφος του, συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος
Ζωντανή μουσική αναφορά από τον Δαυίδ Ναχμία (πιάνο) και τον Θάνο Πολύδωρα 
(τραγούδι).
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ΑΘΗΝΑ 

Ομιλία για την Τεχνολογία στο Ισραήλ

Στις 14.2.2011 πραγ-
ματοποιήθηκε με 
πολλή επιτυχία εκ-
δήλωση της Μπε-
νώτ στο Πνευματι-
κό Κέντρο της Ι.Κ. 
Αθηνών. 
Η Μπενώτ είχε την 
ευχαρίστηση να έχει 
ομιλητή στην εκδή-
λωση αυτή τον εξαί-

ρετο επιστήμονα κ. Ερρίκο Βεντούρα (φωτογραφία), καθηγητή 
στα ΤΕΙ Αθηνών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία.  Το θέμα που ανέ-
πτυξε ο κ. Βεντούρας ήταν «Η πρόοδος της Τεχνολογίας που 
έχει αναπτυχθεί στο Ισραήλ».    
Η ομιλία ήταν πολύ ενημερωτική και περιεκτική για το αντι-
κείμενό της. 

Το Δ.Σ. της Μπενώτ  

Διάκριση μαθήτριας του Εβραϊκού Σχολείου

Η Αλεξάνδρα Σταθοπούλου, μαθήτρια της Δ’ τάξης του Δημο-
τικού Σχολείου της Ι.Κ. Αθηνών, είναι μεταξύ των παιδιών που 
βραβεύτηκαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό με θέμα «Τα παιδιά 
γράφουν και ζωγραφίζουν για τα τηλεοπτικά τους δικαιώμα-
τα», που προκήρυξε το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης, το 
Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 
η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών. 
Τα βραβεία απονεμήθηκαν από την υπουργό Παιδείας κα Α. 
Διαμαντοπούλου στους μαθητές και τα σχολεία που διακρίθη-
καν στο διαγωνισμό στα πλαίσια Ημερίδας, που διοργάνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας, στις 5.4.2011, στην Αθήνα, με θέμα την 
«Προστασία των μικρών τηλεθεατών».
Οι ζωγραφιές και τα σχόλια των μαθητών που βραβεύτηκαν εί-
ναι χαρακτηριστικά και εντυπωσιάζουν ως προς την ωριμότη-
τα και την κριτική τους σκέψη. Τα παιδιά σχολίασαν τους δια-
ξιφισμούς στα παράθυρα των ειδήσεων, τα κουτσομπολιά και 
τα «τηλε-σκουπίδια», τη βία και μέσα από τις ζωγραφιές τους 
ζήτησαν περισσότερη ενημέρωση, απλούστερο λεξιλόγιο, θε-
τικές ειδήσεις. Η Αλεξάνδρα στη ζωγραφιά της στιγματίζει τον 
τηλεοπτικό χρόνο που καταλαμβάνουν οι διαφημίσεις μεταξύ 
των προγραμμάτων.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εκδήλωση στο «Γκαίτε» για την Κατοχή

Στις 15.3.2011, με αφορμή την επέτειο της έναρξης της εκτό-
πισης των Eβραίων της Θεσσαλονίκης, το Γενικό Προξενείο της 
Γερμανίας, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η Πανελλή-
νια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941 – 1944 και 
το Ινστιτούτο «Γκαίτε» διοργάνωσαν εκδήλωση,  με θέμα «Βό-
ρεια Ελλάδα, Ήπειρος και Θεσσαλία την εποχή του Εθνικοσο-

σιαλισμού», που έγινε στο Ινστιτούτο «Γκαίτε» της Θεσσαλο-
νίκης. Η εκδήλωση περιελάμβανε δημόσια συζήτηση με πολύ 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, κα-
θώς και προβολή ταινίας.      
Η πρώτη εισήγηση έγινε από τον καθηγητή κ. Χάγκεν Φλάισερ, 
ο οποίος μίλησε με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στη σκιά της σβά-
στικας». Ακολούθησε ο Δρ. Νικόλαος Τζαφλέρης, εξωτερικός 
συνεργάτης του United States Holocaust Memorial Museum, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο θέμα «Ο Βόλος κάτω από την κατοχή 
του Άξονα». Στη συνέχεια η ιστορικός κα Ρένα Μόλχο εστίασε 
στο «Πώς εξιχνιάζεται ένα έγκλημα που έμεινε ατιμώρητο;» και 
παρουσίασε το βιβλίο του Κρίστοφερ Σμινκ Γκουστάβους με τίτ-
λο «Μνήμες Κατοχής ΙΙ. Ιταλοί και Γερμανοί στα Γιάννενα και η 
καταστροφή της Εβραϊκής Κοινότητας». Εισηγήσεις έγιναν επί-
σης από τον κ. Παρασκευά Σοφιδιώτη, πρόεδρο της Πανελλή-
νιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941 – 1944 
(παράρτημα Θεσσαλονίκης), ο οποίος μίλησε για τον «Ανθρώ-
πινο παράγοντα σε εποχή πολέμου» και τέλος από τον πρώην 
πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. Βόλφγκανγκ Σουλτχά-
ις, που επικεντρώθηκε στο θέμα του «Γερμανικού υπουργείου 
Εξωτερικών και τη διατήρηση της Μνήμης».
Ακολούθησε συζήτηση στα γερμανικά και στα ελληνικά με ταυ-
τόχρονη μετάφραση. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το ντοκιμα-
ντέρ του Ηλία Γιαννακάκη, το οποίο είχε γυριστεί για τη σει-
ρά  «Παρασκήνιο» της ΕΤ1, «Ο Χάγκεν Φλάισερ και οι Πόλε-
μοι της Μνήμης».               

Μνήμη Ολοκαυτώματος στο Μουσείο Θεσσαλονίκης

Στις 27.2.2011, στο πλαίσιο της έκθεσης «ΣΥΛΒΙΑ», με φωτο-
γραφίες του κ. Βίκτωρα Κοέν από το στρατόπεδο εξόντωσης 
του Άουσβιτς, πραγματοποιήθηκε κύκλος ομιλιών στο Εβραϊ-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Φωτογραφία και Μνήμη 
Ολοκαυτώματος». 
Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Σταύρος Μωρεσόπουλος, πρόε-
δρος του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας και η παρουσίαση 
του θέματος έγινε από τους κ. Ηρακλή Παπαϊωάννου, Δρα Φω-
τογραφίας, επιμελητή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης, με θέμα «Η μορφή των πλαγίων αναμνήσεων» και κ. Ιά-
σωνα Χανδρινό, ιστορικό, που αναφέρθηκε στις «Μνήμες Ολο-
καυτώματος. Σκέψεις με αφορμή την έκθεση Σύλβια».       

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Τα Νέα μας Απρίλιος 2011

Άποψη από την έκθεση «Σύλβια»
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ΛΑΡΙΣΑ 

Μπαζάρ και εκδηλώσεις για το Πουρίμ 

Η χαρούμενη γιορτή του Πουρίμ γιορτάστηκε και φέτος στην 
Κοινότητα της Λάρισας από όλες τις ηλικίες. 
Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το Bazaar γλυκών, που 
περιμένουν κάθε χρόνο όλοι οι γυναικείοι σύλλογοι της πόλης 
μας, για να αγοράσουν τα πατροπαράδοτα γλυκά του Πουρίμ, 
παρασκευασμένα από τα έμπειρα χέρια των κυριών της Κοινό-
τητάς μας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο ιατρός παθολόγος κ. 
Γιώργος Τούλης ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Πρόληψη 
στις μέρες μας, από την εφηβική ηλικία έως και τα βαθιά γερά-
ματα». Τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν από τη WIZO – AVIV 
Λάρισας για τη στήριξη του Γηροκομείου Λάρισας.
Το Σάββατο 19 Μαρτίου, μετά το διάβασμα της Μεγκιλά στη 
Συναγωγή, έγινε για τα μέλη της Κοινότητας ένα μικρό πάρτυ 
στο Πνευματικό Κέντρο, με γλυκά, κρασί, χορούς και προβολή 
βίντεο, με την φροντίδα του Ραββίνου Χαβί.
Τέλος, την Κυριακή 27 Μαρτίου έγινε στη Λέσχη η γιορτή του 
Σχολείου, όπου, με την καθοδήγηση της δασκάλας εβραϊκών 
Ρίφκας Βαρούχ, οι μεταμφιεσμένοι μαθητές εντυπωσίασαν τον 
κόσμο με ένα πολύ πρωτότυπο σκετς για το Πουρίμ, ενώ τα με-
γαλύτερα παιδιά της Κοινότητας παρουσίασαν έμμετρα για την 
ιστορία της γιορτής.

Νέος Θρησκευτικός Λειτουργός 

Η Κοινότητα της Λάρισας υποδέχτηκε πρόσφατα τον κ. Ιτσχάκ 
Χαβί από το Ισραήλ, ο οποίος θα είναι ο νέος θρησκευτικός λει-
τουργός της, μετά τη συνταξιοδότηση του Ραββίνου κ. Ηλία Σα-
μπετάι. Ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Μώρις Μαγρίζος, ανα-
φερόμενος στην «αλλαγή σελίδας» στα θρησκευτικά πράγμα-
τα της Κοινότητας, κατά τη διάρκεια Καμπαλάτ Σαμπάτ στη Συ-
ναγωγή, είπε χαρακτηριστικά:
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κοινότητά μας, 
καθώς ο σεβαστός μας Ραββίνος, κ. Ηλίας Σαμπετάι, παραδί-
δει «τα κλειδιά» της Συναγωγής μας στον νέο θρησκευτικό λει-
τουργό, τον κ. Ιτσχάκ Χαβί.
Μετά από 22 συναπτά έτη προσφοράς και εργασίας του σ’ αυ-
τόν εδώ τον ιερό χώρο, ο άνθρωπος που συνηθίσαμε να βλέπου-
με σ’ αυτή τη θέση, ο άνθρωπος που φρόντισε με συνέπεια και 
επαγγελματισμό για τη σωστή λειτουργία της Συναγωγής μας, 
που ευλόγησε τις χαρούμενες στιγμές μας και μας συντρόφευ-
σε στις δύσκολες, αποσύρεται από την ενεργό δράση, για να 
ξεκουραστεί και να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του, 
μαζί με την αξιολάτρευτη σύζυγό του, Τούλα. Τον ευχαριστού-
με από καρδιάς για όλα όσα έκανε για την Κοινότητά μας, του 
ευχόμαστε να έχει υγεία και κάθε καλό και είμαστε σίγουροι 
ότι ποτέ δεν θα λείψει από τη Συναγωγή μας και ποτέ δεν θα 
αρνηθεί τη βοήθεια και συμπαράσταση σε ό,τι χρειαστεί.
Επιτρέψτε μου τώρα να σας συστήσω τον νέο μας Ραββίνο. Είναι 
ο κ. Ιτσχάκ Χαβί και έρχεται από την Ιερουσαλήμ, ενώ έχει ήδη 
εργαστεί σαν θρησκευτικός λειτουργός και σε άλλες κοινότητες 
της διασποράς, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εί-
ναι ένας νέος άνθρωπος, γεμάτος όρεξη και ιδέες και έρχεται 
στην πόλη μας και στην Κοινότητά μας με πολλή αγάπη και με 

διάθεση να την εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Στη συνέχεια ο κ. Μαγρίζος ζήτησε από τις Επιτροπές και από 
όλα τα μέλη της Κοινότητας να υποδεχτούν τον κ. Χαβί με πε-
ρίσσια διάθεση φιλοξενίας, να τον πλαισιώσουν και να τον στη-
ρίξουν στο έργο του, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα επι-
κοινωνίας θα υπάρξουν στην αρχή. Τέλος, ευχήθηκε το «γύ-
ρισμα της σελίδας» για την Κοινότητα Λάρισας να αποβεί για 
όλους καλό και ευτυχές.
Από την επομένη της άφιξής του ο κ. Χαβί ανέλαβε κανονικά 
τα καθήκοντά του στη Συναγωγή, λειτουργώντας στα Καμπα-
λάτ Σαμπάτ, τις γιορτές και τις τελετές της Κοινότητας. Ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρθηκε για τους νέους της Κοινότητας, με τους οποί-
ους είχε ήδη δύο πολύ ζεστές συναντήσεις στο σπίτι του.  Ορ-
γάνωσε με επιτυχία και πολύ κέφι τον εορτασμό του Του Μπι-
σβάτ και του Πουρίμ στο Πνευματικό Κέντρο, ενώ καθιέρωσε 
και τον θεσμό των «μαθημάτων» κάθε 15 ημέρες, στα οποία 
εξηγεί και αναλύει διάφορα θέματα σχετικά με τη θρησκεία 
και την παράδοσή μας.

Δωρεά της Κοινότητας στο Δήμο της πόλης

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας, στα πλαίσια της φιλανθρωπι-
κής της δράσης για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, πρόσφε-
ρε, τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, 20 δωροεπιταγές τοπικού 
Σούπερ Μάρκετ στον Δήμο Λάρισας, με σκοπό να βοηθηθούν 
ισάριθμες άπορες οικογένειες στις γιορτινές αγορές τους. Οι 
δωροεπιταγές παραδόθηκαν από τον πρόεδρο κ. Μ. Μαγρίζο 
και μέλη του Δ.Σ. στον δήμαρχο κ. Κ. Τζανακούλη, σε μια φιλι-
κή και ζεστή συνάντηση, όπου ανταλλάχθηκαν ευχές για μια 
ευτυχισμένη και ειρηνική νέα χρονιά.

Επίσκεψη του Ισραηλινού Πρέσβη

Ο νέος πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Άριε Μέκελ, πραγ-
ματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Κοινότητα Λάρισας, 
την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011. Συνοδευόμενος από 
τον πρόεδρο της Κοινότητας, κ. Μώρις Μαγρίζο και τη διευθύ-
ντρια του Κοινοτικού Γραφείου, κα Αλίνα Μωυσή, ξεναγήθηκε 
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της πόλης και επισκέφτηκε το 
Εβραϊκό Σχολείο Λάρισας, όπου συναντήθηκε με την δασκά-
λα εβραϊκών κα Ρίφκα Βαρούχ και με τους λιγοστούς μαθητές 
του, που τον συγκίνησαν με τη θερμή τους υποδοχή και τις επι-
δόσεις τους στα εβραϊκά.
Στη συνέχεια επισκέφτηκε τον δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Κωνστα-
ντίνο Τζανακούλη, την εκδότρια της εφημερίδας «Ελευθερία», 
κα Δανάη Δημητρακοπούλου και το ίδιο απόγευμα τον περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό. Στις συναντήσεις 
του με τους παραπάνω παράγοντες είχε την ευκαιρία να συζη-
τήσει για τις εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο της Μέσης Ανα-
τολής, μετά τις πρόσφατες αναταραχές σε αρκετές αραβικές 
χώρες, να προβάλει την πρόοδο του Ισραήλ σε τομείς όπως η 
οικονομία, η τεχνολογία, η γεωργία, ο πολιτισμός κ.λπ., αλλά 
και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας με την Ελ-
λάδα και με την περιοχή της  Λάρισας ειδικότερα. 
Το ίδιο βράδυ ο κ. Μέκελ συνάντησε τα μέλη της Κοινότητας 
Λάρισας στη Συναγωγή, όπου συγκεντρώθηκαν για το Καμπα-
λάτ Σαμπάτ, και αμέσως μετά παρακάθισε σε γεύμα προς τι-
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μήν του στο Πνευματικό Κέντρο. Ο πρόεδρος της Κοινότητας, 
κ. Μ. Μαγρίζος, τον καλωσόρισε και αναφέρθηκε σύντομα στην 
ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Λάρισας. Ο κ. Μέκελ, απευ-
θυνόμενος στα μέλη της Κοινότητας, ευχαρίστησε για τη θερ-
μή υποδοχή και αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην 
πρόσφατη ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ 
και στη συνεργασία που θεμελιώνεται ήδη σε πολλούς τομείς  
ανάμεσα στις δύο χώρες. 

ΒΟΛΟΣ 

Εορτασμός του Πουρίμ

Στις 19.3.2011 έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Βόλου ο εορτασμός του Πουρίμ. Η γιορτή ξεκίνησε 
με ομιλία του  θρησκευτικού λειτουργού και αντιπροέδρου της 
Ι.Κ. Βόλου κ. Μάκη Μωϋσή για τη σημασία του Πουρίμ και τις 
προεκτάσεις της στη σημερινή εποχή. Στη συνέχεια  μοιράστη-
καν δώρα στα παιδιά, τα οποία προσέφερε η Κοινότητα. 
Στη γιορτή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο ε.α. διευθυντής της 
Αστυνομίας κ. Βασίλειος Κιος με τη σύζυγό του, οι οποίοι εί-
ναι ένθερμοι φίλοι τόσο της Κοινότητας όσο και του Ισραήλ. Η 
γιορτή ολοκληρώθηκε με δείπνο μέσα σε μια χαρούμενη και 
φιλική ατμόσφαιρα.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Έκθεση για τις Συναγωγές της Ελλάδας

Η ΙΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συ-
νεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, την Ισραηλιτική Κοι-
νότητα Ιωαννίνων και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας, τα εγκαίνια της οποίας 
έγιναν στις 14.3.2011, με τίτλο: «Ιερά και Σύμβολα: Οι Συνα-
γωγές της Ελλάδας», με φωτογραφίες των κ. Σαμουήλ Νεγρίν 
και Ιωάννη Παναγάκου, στην αίθουσα «Διώνη» του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Ιωαννίνων.
Πρόκειται για τη φωτογραφική έκθεση που είχε παρουσιαστεί 
στο χώρο σύγχρονης τέχνης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, 
το 2005. Το εκθεσιακό υλικό αποτελείται από 23 ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι ταξίδευσαν σ’ όλη 
την Ελλάδα και αποτύπωσαν με τον φακό τους την ατμόσφαιρα 
των Συναγωγών. Οι δύο δημιουργοί είναι απόφοιτοι της Σχολής 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών.
Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες των Συναγωγών των 
Ιωαννίνων, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Λά-
ρισας, των Τρικάλων, της Ρόδου, της Βέροιας, της Χαλκίδας και 
της Κέρκυρας. Ειδικότερα για τα Γιάννενα, όπου προπολεμικά 
υπήρχε μια ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα, η φιλοξενία της συ-
γκεκριμένης έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού συνο-
δεύεται από αυθεντικά λατρευτικά σκεύη και αντικείμενα, τα 
οποία παραχωρήθηκαν από την Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιω-
αννίνων για το διάστημα που θα διαρκέσει η έκθεση. Στο χώρο 
της έκθεσης προβάλλονται παράλληλα εικόνες από τη ζωή της 
εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων του περασμένου αιώνα και 
ακούγονται σεφεραδίτικοι και ρωμανιώτικοι ύμνοι. Συγχρόνως, 

το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών διοργάνωσε παράλ-
ληλες εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα της έκθεσης.
Στις 10.4.2011, στο πλαίσιο της έκθεσης, έγινε ομιλία του κ. 
Χαϊμ Ισχακή με θέμα «Ιστορία και Διαρρύθμιση των Συναγωγών 
στην Ελλάδα. Ιερά σκεύη και σύμβολα του Ιουδαϊσμού».
Η διευθύντρια του Ε.Μ.Ε. κα Ζανέτ Μπαττίνου στον πρόλογό 
της που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της έκθεσης επιση-
μαίνει: «Δύο νεαροί φωτογράφοι, φίλοι και συμφοιτητές, μοι-
ράστηκαν μαζί μας τη σκέψη τους να ‘συλλάβουν’ σε ασπρό-
μαυρο φιλμ, εικόνες και λεπτομέρειες από τις συναγωγές της 
Ελλάδας, που βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία, ή στις οποίες 
θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση».

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Γιορτές για το Του Μπισβάτ και το Πουρίμ

Κάθε χρόνο οι προσπάθειες της Κοινότητάς μας εστιάζονται στο 
να γιορτάσουμε τις θρησκευτικές μας επετείους παραδοσιακά. 
Για το Του Μπισβάτ, τη γιορτή των Δέντρων, ημέρα που σηματο-
δοτεί το ξύπνημα της φύσης και προαναγγέλλει τον ερχομό της 
άνοιξης, ευλογήσαμε τους καρπούς της γης και γευθήκαμε ξη-
ρούς καρπούς και τα πατροπαράδοτα «τράγαλα». Φέτος ετοίμα-
σαν τα τράγαλα οι κυρίες της Κοινότητας Αλίκη Λεβή και Έστερ 
Μάιση, με την προσφορά της κας Σόφης Φριζή, στη μνήμη της μη-
τέρας της Βίκας Φριζή, η οποία τα τελευταία χρόνια ετοίμαζε το 
παραδοσιακό αυτό γλυκό. Επίσης, στη μνήμη της Βίκας, για την 
ημέρα αυτή, η οικογένεια Φριζή έκανε δωρεά στο Σύλλογο Χαλ-
κίδας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Για το Πουρίμ, έγιναν οι λειτουργίες στη Συναγωγή, με τον χαζάν 
κ. Ισαχάρ Κοέν, το Σάββατο το βράδυ, στις 19.3.2011 και την 
Κυριακή το πρωί, στις 20.3.2011, με την ανάγνωση της Μεγκιλά 
και το άναμμα των κεριών. Την Κυριακή το μεσημέρι η Επιτροπή 
Κυριών της Κοινότητας ετοίμασε μία όμορφη γιορτή στη Λέσχη. 
Τα μέλη της Κοινότητας με τις οικογένειές τους απόλαυσαν ένα 
πλούσιο γεύμα με φαγητά και γλυκά που ετοίμασαν και προσέ-
φεραν οι κυρίες. Η Κοινότητα προσέφερε δώρα σε όλα τα παιδιά 
και οι κυρίες διοργάνωσαν επίσης μία πολύ επιτυχημένη λαχει-
οφόρο για το φιλανθρωπικό τους έργο. Για τη γιορτή του Πουρίμ 
είπε λίγα λόγια η κα Αλίκη Λεβή.        

Η Γιασμίν Λεβή αναβιώνει τη Ρόζα Εσκενάζυ
και τη σεφαραδίτικη μουσική

Το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την έναρξη του 
οποίου έκανε στις 11 Μαρτίου 2011 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
κ. Γιάννης Μπουτάρης, ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας «Κα-
ναρίνι μου γλυκό», του Ισραηλινού σκηνοθέτη Roy Sher. Η ται-
νία παρουσιάζει τη ζωή και τη μουσική πορεία της θρυλικής μορ-
φής του ρεμπέτικου τραγουδιού Ρόζας Εσκενάζυ, με πρωταγω-
νίστρια την Ισραηλινή ερμηνεύτρια Γιασμίν Λεβή, τραγουδίστρια 
των λαντίνο.    
Παράλληλα, η Γιασμίν Λεβή, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιο-
δείας της, έδωσε δύο πετυχημένες συναυλίες στην Ελλάδα: στη 
Θεσσαλονίκη, στις 11.4.2001 και στην Αθήνα, στις 12.4.2011, 
όπου παρουσίασε γνωστά κομμάτια σεφαραδίτικης μουσικής 
και φλαμένγκο, καθώς και καινούργια τραγούδια της.      
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ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο ΑΛΜΠΕΡ ΚΟΕΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η επιτυχία των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Αλμπέρ Κο-
έν και του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για το έργο του, 
που έγιναν πέρυσι στην Κέρκυρα με τη συνεργασία του Δήμου, 
της εκεί Ισραηλιτικής Κοινότητας και του Ιδρύματος «Μνήμη 
Αλμπερ Κοέν» της Γενεύης, έδωσαν αφορμή και κίνητρο για 
τη δημιουργία του Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος Memoire 
Albert Cohen». Η πρωτοβουλία και οι ενέργειες για την ίδρυ-
ση του Σωματείου στην Κέρκυρα ανήκουν στον ιατρό κ. Σπύρο 
Γιούργα, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο και στην πραγματο-
ποίηση του περυσινού εβδομαδιαίου αφιερώματος. 
Η πεποίθηση ότι η Κέρκυρα πρέπει να θυμάται τον πολυβρα-
βευμένο και πολυμεταφρασμένο συγγραφέα, που ύμνησε τη 
γενέτειρά του μέσα από το λογοτεχνικό του έργο, ώθησαν τον 
κ. Γιούργα και ομάδα ευαισθητοποιημένων πνευματικών αν-
θρώπων, στη δημιουργία του Σωματείου αυτού με σκοπό την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον Α. Κοέν σε ετήσια βάση.  
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου: 
προάγοντας τις ιδέες του Α. Κοέν, ο οποίος υπήρξε πρωτοπό-
ρος ειρηνιστής, παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας, διπλωμά-
της και ανθρωπιστής, το έργο του Σωματείου θα επικεντρώ-
σει τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση του μίσους, του 

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στην προστασία των δικαι-
ωμάτων των προσφύγων και στην εγκαθίδρυση ενός ευρωπα-
ϊκού κέντρου έρευνας και μελέτης του διεθνούς δικαίου. Επί-
σης, μεταξύ των στόχων του Σωματείου είναι η προαγωγή του 
λογοτεχνικού έργου του Αλμπέρ Κοέν, η ανακατασκευή της 
πατρικής οικείας του στην Κέρκυρα και η θεσμοθέτηση ενός 
βραβείου στο όνομά του. 

• Εκδηλώσεις και Ημερίδα – Κέρκυρα 8 Μαΐου 2011: 
Οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν στην Κέρκυρα, την Κυρια-
κή 8 Μαΐου 2011. Το πρόγραμμα ξεκινά από το πρωί της Κυ-
ριακής με θρησκευτική τελετή στη Συναγωγή της Κέρκυρας, 
μουσική εκδήλωση στη γειτονιά του Α. Κοέν και περιήγηση 
στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το απόγευμα, οι συμμετέ-
χοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ει-
σηγήσεις έγκριτων επιστημόνων που θα αναλύσουν τη ζωή 
και το έργο του Α. Κοέν ως λογοτέχνη και διπλωμάτη. Στις 
εκδηλώσεις θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του Ιδρύματος 
«Μνήμη Αλμπέρ Κοέν» της Γενεύης κ. Μαξ Μαμού. Η Ημερί-
δα θα  ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση θεσμοθέτησης του 
«Βραβείου Αλμπέρ Κοέν». Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις εί-
ναι δωρεάν. Για δηλώσεις συμμετοχής καθώς και για πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον προσωρινό πρόε-
δρο του Σωματείου κ. Σπύρο Γιούργα, τηλ. 6944 342020 και 
στο e-mail: drgiourgas@gmail.com
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Το ντοκιμαντέρ με θέμα «Κρυμμένα εβραιόπουλα στην Ελλάδα 
της Kατοχής», του σκηνοθέτη κ. Βασίλη Λουλέ συμπεριλήφθηκε 
στο επίσημο πρόγραμμα του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης. Ο σκηνοθέτης ύστερα από πολυετή έρευνα συγκέ-
ντρωσε στοιχεία και δημιούργησε την ταινία με τίτλο «Φιλιά εις 
τα παιδιά», η οποία επικεντρώνεται στην περίοδο του διωγμού 
των Ελλήνων Εβραίων στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Η 
ταινία προσπαθεί να φωτίσει τη σκληρή εποχή της Γερμανικής 
Κατοχής μέσα από τις προσωπικές ιστορίες πέντε «κρυμμένων 
παιδιών», οι οποίες διατηρούν την παιδική τους ματιά, άλλοτε 
τρομοκρατημένη και άλλοτε ανέμελη, όπως συμβαίνει με κάθε 
παιδί, ιδιαίτερα σε δύσκολες καταστάσεις.    
Η ταινία παρουσιάζει τις ιστορίες πέντε μικρών εβραιόπουλων 
στην Ελλάδα της Γερμανική Κατοχής, τα οποία είναι ανάμεσα στα 
λίγα παιδιά που σώζονται από βέβαιο θάνατο χάρις στην προ-
στασία που τους προσφέρουν χριστιανικές οικογένειες. Τα παι-
διά αυτά θα παραμείνουν κρυμμένα για πολύ καιρό, με ψεύτικα 
ονόματα, συχνά χωρισμένα από τους γονείς τους. Μέρες από-
λυτης σιωπής, μέρες απότομης ενηλικίωσης. Εμπειρίες που ση-
μάδεψαν τη ζωή τους. 
Πέντε ‘‘κρυμμένα παιδιά’’ της εποχής εκείνης αφηγούνται τώρα 
τις ιστορίες τους, ξαναφέρνοντας στο φως μνήμες και θραύσμα-
τα από την παιδική τους ηλικία. 
Ιστορίες τρόμου και διωγμού, αγωνίας και έκπληξης αλλά, την 
ίδια στιγμή, και ιστορίες σωτηρίας και παιδικής ανεμελιάς. 
Πέντε μικρές φωλιές μέσα στη δίνη του πολέμου, πέντε κρυφοί 
παράδεισοι μακριά από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.
Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν κατά το χρονικό διάστημα 2007-
2009 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα & Χανιά. 

Αφηγητές στην ταινία είναι Ρόζα Ασσέρ - Πάρδο, Ευτυχία Νάχμαν 
– Ναχμία, Σήφης Βεντούρας, Μάριος Σούσης και Σέλλυ Κούνιο - 
Κοέν. Μετά το Φεστιβάλ η ταινία παραδόθηκε στην ΕΡΤ, που είναι 
συμπαραγωγός μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ώστε 
να προγραμματιστεί περί τα τέλη Μαΐου η τηλεοπτική μετάδοση 
της ταινίας. Παράλληλα, άρχισε και η διεθνής πορεία της ταινίας 
με συμμετοχή σε διάφορα φεστιβάλ του εξωτερικού. Η ταινία 
γυρίστηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστό-
πουλου, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Κεντρι-
κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, της American Sephardi 
Federation και του Task Force for International Cooperation,  
Holocaust Education, Remembrance and Research.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Το μηνιαίο περιοδικό Νέα Εστία, που εκδίδεται επί 85 χρόνια και 
τώρα διευθύνεται από τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, αφιέρωσε το 
τεύχος του Μαρτίου 2011 στο θέμα Εβραίοι στη σύγχρονη ελ-
ληνική λογοτεχνία. Το τεύχος περιλαμβάνει διάφορα μελετήμα-
τα για την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή του 20ου αιώνα που 
αναφέρονται σε θέματα της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα 
πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, όπως αναφέρθηκε σε συνέδριο 
του Τμήματος βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 1-2 
Οκτωβρίου 2010. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη παρουσίαση έργων 
Ελλήνων συγγραφέων για τους εβραίους έγινε το 1990, σε ειδι-
κό τεύχος του περιοδικού «Χρονικά» (τεύχος 112).
Για όσους επιθυμούν να προμηθευτούν το προαναφερόμενο τεύ-
χος της «Νέας Εστίας»: βιβλιοπωλείο της «Εστίας» - Σόλωνος 60. 
Αποσπάσματα από τα δημοσιεύματά του θα περιληφθούν στο τεύ-
χος 232 (Απριλίου – Ιουνίου 2011) του περιοδικού «Χρονικά».
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Ο γνωστός μελετητής-λογοτέχνης, διευθυντής του περιοδικού 
«Νέα Εστία» κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης δημοσίευσε στο περιο-
δικό του (τεύχος Ιανουαρίου 2011), κείμενο για τον αντισημιτι-
σμό του Μητροπολίτη Πειραιώς και για τη στάση της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από το εξαιρετικό και πλήρες 
στοιχείων αυτό άρθρο αναδημοσιεύουμε -λόγω έλλειψης χώρου- 
ορισμένα αποσπάσματα. (Το πλήρες κείμενο θα δημοσιευθεί στο 
προσεχές τεύχος του περιοδικού του ΚΙΣ «Χρονικά»):
«…Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν ο 
πρόεδρος, επί παραδείγματι, μιας ορεινής κοινότητας τριάντα 
κατοίκων είχε ξεστομίσει τέτοια κουβέντα, θα είχε πάει σπί-
τι του –σε ορισμένες μάλιστα και στη φυλακή. Ο μητροπολίτης 
Πειραιώς, όμως, όχι μόνο δεν πήγε σπίτι του, ούτε πουθενά αλ-
λού, παρά αντίθετα πήγαν σε αυτόν την ημέρα των Θεοφανείων 
(6.1.2011), κατά την τελετή του αγιασμού στο λιμάνι του Πειραιά, 
ένας υπουργός της κυβέρνησης (Γ. Διαμαντίδης), δύο αρχηγοί 
κομμάτων (Α. Σαμαράς, Γ. Καρατζαφέρης), ο δήμαρχος Πειραιά 
(Β. Μιχαλολιάκος), βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, 
και άλλοι πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες. Ήταν επίσης 
εκεί και τέλεσε τον αγιασμό ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυ-
μος, ο οποίος προηγουμένως είχε χοροστατήσει στη λειτουργία, 
στον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Τριάδος.
Μα κανείς από όλους αυτούς, αναρωτιέμαι αφελώς -το ξέρω-, 
δεν είχε την ηθική και πολιτική ευαισθησία να σκεφτεί ότι τέτοιες 
φρικώδεις δηλώσεις πρέπει να αποδοκιμάζονται; Και αν δεν εί-
χαν όλοι τον τρόπο ή το κουράγιο να το κάνουν ρητά, ήταν τόσο 
δύσκολο να εκφράσουν αυτήν την αποδοκιμασία με την απου-
σία τους από τούτη την εθιμοτυπία; Γιατί μη μου πει κανείς ότι 
πήγαν εκεί για να λατρέψουν τον Θεό…».

Το άρθρο συνεχίζεται με τεκμηριωμένα παραδείγματα από τον 
τρόπο αντιμετώπισης αντίστοιχων περιπτώσεων από την Καθολική 
Εκκλησία και στο ερώτημα αν αξίζει κανείς να ασχολείται με τις 
δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς ο συντάκτης καταλήγει:
«…Ο άνθρωπος αυτός όμως είναι μητροπολίτης μιας από τις με-
γαλύτερες μητροπόλεις της χώρας, με δεκάδες ενορίες, ιερείς, 
κατηχητικά σχολεία, ραδιοφωνικό σταθμό και άλλα πολλά. Θέ-
λω, δηλαδή, να πω ότι όσο και αν η θλιβερή περίπτωσή του δεν 
έχει πραγματικά ενδιαφέρον, έχουν από την άλλη τα γενικότε-
ρα ζητήματα που ανακινεί, ήτοι πώς:

Α.  Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στην Ελλάδα ο χώρος όπου κατε-
ξοχήν ανθεί και διακινείται ο αντισημιτισμός. Υπάρχει εκπρό-
σωπος άλλου θεσμού στη χώρα μας (κοινοβουλευτικό κόμμα, 
Δικαιοσύνη, Πανεπιστήμιο, κ.λπ.) που θα τολμούσε να πει δη-
μόσια ότι ο Χίτλερ υπήρξε όργανο του σιωνισμού;

Β.  Ο αντισημιτικός λόγος, τόσο ο απροκάλυπτος όσο και ο συγκε-
καλυμμένος πίσω δήθεν από τον αντισιωνισμό, έχει στη χώρα 
μας μεγάλο ακροατήριο, εντός και εκτός Εκκλησίας.

Γ.  Οι ιερείς, θεολόγοι και οι πιστοί των ενοριών της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας είναι βουβά πρόσωπα, άφωνα. Έχουν διαπαιδαγω-
γηθεί να σωπαίνουν. Έχω πικρή επίγνωση αυτής της πραγμα-
τικότητας. Είναι όμως ακόμη πικρότερη η διαπίστωση ότι μέ-
νουν κυρίως βουβοί εκείνοι που κατεξοχήν θα έπρεπε να μι-
λάνε και να παρεμβαίνουν, ο μικρός δηλαδή αριθμός των χρι-
στιανών που σκέφτονται, αφήνοντας έτσι ελεύθερο το πεδίο 
στους φονταμενταλιστές και τους φανατικούς να αφρίζουν.

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν –όπως 
το κατανόησαν με οδύνη οι Καθολικοί και οι προτεστάντες– ότι 
ο αντισημιτισμός είναι συνηγορία υπέρ του εγκλήματος, άρα ρι-
ζικά αντιχριστιανικός…».

Όπως αναφέρει ο κ. Ζουμπουλάκης, το πρώτο μέρος του άρθρου 
του είχε γραφτεί πριν τη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου. Κατόπιν 
της ανακοίνωσης της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των δη-
λώσεων του Μητροπολίτη Πειραιώς, η οποία δημοσιεύεται στη 
«Νέα Εστία», ο συντάκτης σχολιάζει: 
«…Κουτοπονηριές! Λες και το θέμα ήταν να καταδικαστεί γενι-
κά ο φυλετισμός. Δεν τολμάνε καν να γράψουν τη λέξη αντιση-
μιτισμός –στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Μα, 
όλοι κατά του ρατσισμού δηλώνουν και πρώτοι πρώτοι οι ίδιοι 
οι ρατσιστές. Όχι, κύριοι συνοδικοί, το θέμα δεν ήταν να κατα-
δικαστεί άλλη μία φορά ο φυλετισμός, αλλά να καταδικαστεί ο 
μητροπολίτης Πειραιώς για τις φρικτές αντισημιτικές δηλώσεις 
του. Είχατε μάλιστα εκ του νόμου τη δυνατότητα να τον καλέσε-
τε να δώσει εξηγήσεις και, αν κρίνατε, να προχωρήσει περαιτέ-
ρω ο πειθαρχικός έλεγχος. Και τι σημαίνει ότι κάθε επίσκοπος 
«διατηρεί την αυτονομία εκφράσεως των απόψεών του»; Ποι-
ών απόψεων; Κάθε είδους; Ακόμη και εκείνων που είναι ευθέ-
ως αντιχριστιανικές; Δεν είναι υποχρεωμένος ο επίσκοπος να 
εκφράζει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου;

• Τόσο πολύ συγκλονίστηκε ο Σεραφείμ από την απόφαση της 
ΔΙΣ –σημειωτέον ότι ο ίδιος είναι μέλος της και θα ψήφισε, 
υποθέτω, τη απόφασή της– που ευθύς μετά δήλωσε ότι «Η Ελ-
λάς έβγαζε ήρωες, έβγαζε και νενέκους». Κατατάσσει προφα-
νώς τον εαυτό του στους πρώτους. Ας του θυμίσει κάποιος ότι 
η τελευταία φορά που ακούσαμε να γίνεται λόγος για νενέκους 
ήταν από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο της 17Ν, κατά τη στιγμή 
της σύλληψής του.

• Ο συγκλονισμός του Σεραφείμ από την απόφαση της ΔΙΣ φάνη-
κε καθαρότερα τέσσερεις μέρες αργότερα, 7 Ιανουαρίου 2011, 
όταν, στρεφόμενος κατά του Ισλάμ αυτή τη φορά, πρότεινε ούτε 
λίγο ούτε πολύ την απαγόρευσή του στη χώρα μας…

• Διάβασα στον ηλεκτρονικό Τύπο ότι αναπτύχθηκε κύμα συμπα-
ράστασης προς τον Σεραφείμ. Δεν ξέρω αν πρόκειται πράγμα-
τι για κύμα, διάβασα πάντως μια δήλωση συμπαράστασης από 
τον μητροπολίτη Γλυφάδος Παύλο: «[…] Η στεντόρεια και ατα-
λάντευτη φωνή του μας συγκινεί και μας ενδυναμώνει γιατί εί-
ναι φωνή αλήθειας, θάρρους και αγωνιστικότητας, γιατί είναι 
φωνή Ορθόδοξης μαρτυρίας, που εδράζεται στο Ιερό Ευαγγέ-
λιο, τους Ιερούς Κανόνες και την ανόθευτη παράδοση της Εκ-
κλησίας. Συμπροσευχόμενοι, παρακαλούμε τον πανοικτίρμονα 
Θεό να τον ενδυναμώνει και να τον κρατά υγιή, ώστε να στηρί-
ζει τον πιστό λαό του Θεού, να ξυπνά συνειδήσεις και να καθο-
δηγεί τις ψυχές των χριστιανών στη μόνη Αλήθεια, που είναι το 
πρόσωπο του Χριστού μας».

Δηλαδή, ότι ο Χίτλερ άλλο δεν έκανε από το να πείθει τους Εβραί-
ους να κάνουν δικό τους κράτος και ότι πρέπει να απαγορευτεί 
η λειτουργία της ισλαμικής θρησκείας στην Ελλάδα είναι, κατά 
τον μητροπολίτη Γλυφάδος, φωνή αλήθειας που στηρίζεται στο 
Ευαγγέλιο, αφυπνίζει συνειδήσεις και οδηγεί τις ψυχές στον 
Χριστό. Αίσχος !

Τα Νέα μας Απρίλιος 2011


