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Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Το ΚΙΣΕ στιγματίζει τους κινδύνους για την κοινωνία

Συνέχεια στη σελ. 2

Oι δυσχερείς κυρίως οικονομικές, αλλά και κοινωνικές συνθή-
κες που αντιμετωπίζει η χώρα μας ήταν ορισμένες από τις αι-
τίες που έφεραν στη Βουλή το κόμμα της εξτρεμιστικής οργά-
νωσης των υμνητών του Χίτλερ «Χρυσή Αυγή», στις εκλογές της 
6ης Μαΐου 2012. Η Χ.Α. με ποσοστό 6,97%, εξέλεξε 21 βου-
λευτές ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε λάβει ποσοστό μι-
κρότερο της μισής εκατοστιαίας μονάδας. 
Το ΚΙΣΕ αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών εξέδωσε την 
παρακάτω ανακοίνωση για την «είσοδο στη Βουλή νοσταλγών 
του Φασισμού»: «Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 
εκπροσωπώντας τους  Έλληνες Εβραίους, πολίτες αυτής της 
χώρας, θεωρούμε ότι την 6η Μαΐου, με την εκλογή νοσταλγών 
του Φασισμού και του Ναζισμού, η Ελληνική Δημοκρατία δέ-
χθηκε ένα ισχυρό πλήγμα.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι συμπολίτες μας, οι δημοκρατικές δυνά-
μεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τα μέσα ενημέρωσης, και οι 
άνθρωποι του πνεύματος και του Πολιτισμού, θα συστρατευ-
τούν ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας κατά του ρατσισμού, της μι-
σαλλοδοξίας και του Αντισημιτισμού. 
Έχουμε όλοι καθήκον να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας 
και να διαφυλάξουμε τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρα-
τίας και του ανθρωπισμού». 
Το εκλογικό αποτέλεσμα με την άνοδο του ποσοστού της «Χρυ-
σής Αυγής» προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό: Ο πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε ότι «η Ε.Ε. θα 
επαγρυπνεί ιδιαίτερα μετά την είσοδο ενός νεοναζιστικού κόμ-
ματος στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα χρησιμοποιήσει όλους 
τους μηχανισμούς που διαθέτει εναντίον όσων παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα», («Χρηματιστήριο», 9.5.12).
Ο Πρόεδρος της Κύπρου Δημ. Χριστόφιας «χαρακτήρισε το γε-
γονός βιασμό της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας» («Ναυτεμπο-
ρική», 10.5.12).
Παράλληλα, οι εβραϊκοί οργανισμοί του εξωτερικού εξέφρα-
σαν την ανησυχία τους: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού 
Συνεδρίου Μοσέ Κάντορ, σε δήλωσή του στις 7.5.12, εξέφρασε 
την ελπίδα ότι το κόμμα της Χ.Α. δεν θα συμπεριληφθεί σε κα-
νένα σχήμα κυβερνητικού συνασπισμού. «Το γεγονός ότι κέρ-
δισαν υποστήριξη και δύναμη θα έπρεπε να σείσει συθέμελα 
την Ευρώπη και να αναγκάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανα-
θεωρήσουν τις προτεραιότητές τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο 
Μοσέ Κάντορ. Ο ίδιος, σε δεύτερη δήλωσή του, ύστερα από 
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Πετρ Νέκας, 
(Η Τσεχία ασκεί την προεδρία της Ενωμένης Ευρώπης αυτού 
του εξαμήνου), η οποία έγινε στο περιθώριο της σύσκεψης του 
εκτελεστικού του EJC στην Πράγα, ανέφερε ότι «Οι ευρωπαίοι 

ηγέτες πρέπει να απαγορεύσουν και να ‘‘εξοστρακίσουν’’ πο-
λιτικούς και κόμματα που κηρύσσουν το μίσος και τη βία… Οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους ενάντια στον αντισημιτισμό».
Ο εκτελεστικός διευθυντής της ADL Αβραάμ Φόξμαν εξέφρα-
σε την ανησυχία της οργάνωσης με επιστολή προς τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.
Στη χώρα μας, ο βουλευτής Μίμης Ανδρουλάκης, σε ένδειξη δι-
αμαρτυρίας -όπως δήλωσε- δεν παρέστη στην ορκωμοσία της 
νέας Βουλής, ενώ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτά-
ρης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του και ζήτησε να τεθεί εκτός 
νομιμότητας η Χ.Α. Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης τόνισε: «Είναι πέρα από κάθε λογική μέσα στο Κοινο-
βούλιο να έχουμε ναζιστικό κόμμα. Είναι σημεία των καιρών 
γιατί σε όλη την Ευρώπη έχουμε τέτοια ναζιστικά φαινόμενα 
και πιστεύω βαθύτατα ότι, όπως στη Γερμανία είναι παράνομο 
το ναζιστικό κόμμα, έτσι και στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγ-
μή να κηρυχθεί παράνομο το ναζιστικό κόμμα» («Αδέσμευτος 
Τύπος» 10.5.12). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με ψήφισμά του στις 
9.5.12, τονίζει κατηγορηματικά ότι «Η Θεσσαλονίκη, πόλη που 
έχει μαρτυρήσει από τη ναζιστική θηριωδία με την εξόντωση 
δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια της Γερ-
μανικής Κατοχής, δεν μπορεί να επικροτήσει και να αποδεχτεί 
ότι στην Ελληνική Βουλή θα εκφράζονται από αντιπροσώπους 
του λαού απόψεις και θέσεις που τυχόν έχουν σχέση με τη να-
ζιστική ιδεολογία και τις απάνθρωπες πρακτικές της».
Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές το προσωπείο των βουλευτών 
της Χ.Α., οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι νεοναζί, «έπεσε» 
με τις δηλώσεις του αρχηγού τους στην τηλεοπτική εκπομπή 
του Mega «Πρωταγωνιστές», του Σταύρου Θεοδωράκη, που 
μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 13.5.12.
«Άουσβιτς, τι Άουσβιτς; Δεν έχω πάει στο Άουσβιτς…», έτσι ξε-
κίνησε, από πλευράς του αρχηγού της Χ.Α., η σχετική με τα να-
ζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης συζήτηση για να καταλήξει ότι 
πιστεύει ότι δεν υπήρχαν φούρνοι, ούτε θάλαμοι αερίων στο 
Αουσβιτς. Το έγκλημα των Γερμανών κατά των Εβραίων ήταν 
έγκλημα αλλά «πόλεμος σημαίνει εγκλήματα», όπως έγκλημα 
πολέμου ήταν και ο βομβαρδισμός της Δρέσδης: «Εγκλήματα 
κάνανε και οι Αμερικάνοι, κάνανε και οι Γερμανοί. Τη Δρέσδη 
την ψήσανε ολόκληρη», είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Χ.Α.
ο οποίος σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι έχει δια-
βάσει βιβλία και πολλά βιβλία τα οποία αμφισβητούν τον αριθ-
μό των 6 εκατομμυρίων Εβραίων, και λένε ότι είναι μια υπερ-
βολή, η οποία πλάστηκε…». 
Τον έντονο αποτροπιασμό του Ελληνικού Εβραϊσμού δήλωσε 
το ΚΙΣΕ με την παρακάτω ανακοίνωση που εξέδωσε την επό-
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μενη ημέρα: «Η εκλογή των νοσταλγών του Ναζισμού αποτε-
λεί ισχυρό πλήγμα για την Ελληνική Δημοκρατία. Το επιβεβαί-
ωσε με τα λόγια του ο επικεφαλής τους, ως νοσταλγός των πιο 
μαύρων σελίδων της ευρωπαϊκής ιστορίας και θιασώτης των 
δεινών του Ναζισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλά-
δα, σε συνέντευξή του στο Mega (εκπομπή «Πρωταγωνιστές», 
κ. Στ. Θεοδωράκη) ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι στο Άου-
σβιτς δεν υπάρχουν φούρνοι και θάλαμοι αερίων.
Προσβάλλει την ιστορική αλήθεια, τη μνήμη έξι εκατομμυρί-
ων Εβραίων αδελφών μας (μεταξύ των οποίων 70.000 Έλληνες 
Εβραίοι) που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου του Άου-
σβιτς, του Νταχάου, της Τρεμπλίνκα και στους άλλους τόπους 
της βιομηχανίας εξόντωσης που εγκατέστησε ο Αδόλφος Χίτ-
λερ για την εφαρμογή της «Τελικής Λύσης» του εβραϊκού προ-
βλήματος. Προσβάλλει αυτούς που ακόμα είναι ζωντανοί μάρ-
τυρες αυτής της θηριωδίας. Προσβάλλει όλους όσους πολέμη-
σαν και αντιστάθηκαν στη ναζιστική λαίλαπα. Προσβάλλει την 
ιστορία της Ελλάδας, τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού 
λαού για την υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας, της δη-
μοκρατίας και του ανθρωπισμού.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία του 
τόπου, τους κοινωνικούς φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, 
τους ανθρώπους του Πνεύματος και του Πολιτισμού, να κατα-
δικάσουν απερίφραστα και να απομονώσουν τις δυνάμεις που 
επιδιώκουν την αναβίωση των πλέον σκοτεινών ιδεών της ευ-
ρωπαϊκής ιστορίας».  
Στο ίδιο πνεύμα εξέδωσε ανακοίνωση και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
Στην έκκληση του ΚΙΣΕ ανταποκρίθηκε με αμεσότητα η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση με δήλωση του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου 
κ. Παντελή Καψή: «Θέλω να καταδικάσω με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο αυτές τις απόψεις, που αποτελούν διαστρέβλω-
ση της ιστορίας και βάναυση προσβολή της μνήμης των εκα-
τομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ο ελληνικός λαός δεν 
ξεχνά ότι και ο ίδιος θρήνησε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς 
από τον Ναζισμό, ανάμεσά τους και δεκάδες χιλιάδες Έλληνες 
εβραίους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αντιστρατευόμαστε κά-
θε απόπειρα λήθης, παραποίησης των πραγματικών γεγονότων 
και αναβίωσης της μισαλλοδοξίας».
Διεθνείς οργανισμοί και ΜΜΕ στηλίτευσαν με ανακοινώσεις και 
δημοσιεύματα τις ακραίες και προκλητικές δηλώσεις του επι-
κεφαλής της Χ.Α. και δημοσίευσαν την αντίδραση της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης και του ΚΙΣΕ. 
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ έδωσε σειρά συνεντεύξεων σε ελληνικά 
και ξένα ΜΜΕ. Ενδεικτικά αναδημοσιεύουμε παρακάτω χαρα-
κτηριστική συνέντευξή του στην Κατρίν Αλαμάνου, στον ιστό-
τοπο TVXS (20.5.12), του Στ. Κούλογλου. 

ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ: Ο μεγαλύτερος αντίπαλος 
του Ναζισμού ήταν τα βιβλία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ στο TVXS

Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Ελλάδας έχει δεχθεί ανώνυμες ή επώ-
νυμες απειλές ή ύβρεις από ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία;
Θα σας έλεγα ότι η βεβήλωση μνημείων, που συμβολίζουν την 
παρουσία αλλά και την απώλεια χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων σε 
διάφορες πόλεις της χώρας μας, με αγκυλωτούς σταυρούς είναι 
η χειρότερη ύβρις. Είναι μια προκλητική χυδαιότητα που προ-

σβάλλει όχι μόνο τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, 
αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Ύβρις είναι όταν βλέπου-
με αγκυλωτούς σταυρούς στους εξωτερικούς τοίχους των συ-
ναγωγών μας. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι επιθυμούν μια νέα «νύ-
κτα κρυστάλλων». Ήταν -και ελπίζουμε να παραμείνουν- στο 
περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας.
Τι θα λέγατε στους ψηφοφόρους που έφεραν τη Χ.Α. στη Βου-
λή και μάλιστα με ποσοστό περίπου 7%;
Θα ήθελα να τους δω κατάματα και να τους ρωτήσω τι κοινό 
μπορεί να έχει το ελληνικό φιλότιμο με τη βαρβαρότητα του 
ολοκληρωτισμού. Τι κοινό μπορεί να έχει το ιδεώδες της Αθη-
ναϊκής Δημοκρατίας με τον φασισμό. Τι κοινό μπορεί να έχει 
ο γνήσιος πατριωτισμός με το λαϊκίστικο εθνικισμό. Θα τους 
ρωτούσα αν θα ήθελαν να δουν τα παιδιά τους φύλακες στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης, αντί να προσφέρουν στην ανάπτυξη 
του τόπου, στην επιχειρηματικότητα, στις τέχνες και τα γράμ-
ματα, γιατί μόνον έτσι πάει μπροστά ένας τόπος. Θα συνιστού-
σα στους μεγαλύτερους να θυμηθούν και στους νεώτερους να 
διαβάσουν, να διδαχθούν, και να εκτιμήσουν τις αξίες της ελευ-
θερίας και του ανθρωπισμού. Διότι όταν οι αξίες αυτές λησμο-
νούνται, όταν ο άνθρωπος μισεί τον συνάνθρωπό του μόνο και 
μόνο επειδή είναι διαφορετικός, τότε εγκλήματα όπως το Ολο-
καύτωμα μπορούν να επαναληφθούν.       
Πιστεύετε ότι η Χ.Α. πρέπει να τεθεί εκτός νόμου, ως νεοναζι-
στική οργάνωση;
Οι νόμοι υπάρχουν, η Δικαιοσύνη ας κρίνει αν παραβιάζονται οι 
νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας. Το θέμα όμως δεν είναι μό-
νο νομικό. Ακούστε, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ναζισμού 
ήταν τα βιβλία. Οι ναζί έκαιγαν τα βιβλία. Εμείς λοιπόν διαβά-
ζουμε τα βιβλία, πιστεύουμε στη γνώση, στην παιδεία. Πρέπει 
να μάθουμε να ζούμε μαζί και να σεβόμαστε το δικαίωμα του 
καθενός να ασκεί τα δικαιώματά του χωρίς να παραβιάζει τα 
ίδια τα δικαιώματα του διπλανού του. Πρέπει να μάθουμε να 
σεβόμαστε τους νόμους που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις 
και να απομονώσουμε τις φωνές του φανατισμού, του μίσους 
και της μισαλλοδοξίας.
Ποιοι είναι οι λόγοι της ανόδου της Χ.Α. στην Ελλάδα; Υπάρχει 
αντισημιτισμός στη χώρα και σε ποιο βαθμό;
Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης όταν ακραίες απόψεις αυξάνουν 
την επιρροή τους σε μια κοινωνία. Το κράτος επειδή αδυνατεί 
να εφαρμόσει τους νόμους, κάποιοι πολίτες επειδή αρνούνται 
να σεβαστούν τα δικαιώματα των συμπολιτών τους, κάποιοι  
επειδή αντί να μεταλαμπαδεύουν γνώση και αλληλεγγύη για 
την πρόοδο της κοινωνίας ενθαρρύνουν το φανατισμό και τη 
μισαλλοδοξία.
Σε σχέση με τον Αντισημιτισμό, δεν υπάρχει οργανωμένος 
Αντισημιτισμός στην Ελλάδα. Υπάρχουν κρούσματα Αντισημι-
τισμού, όπως βεβηλώσεις μνημείων και νεκροταφείων, και οι 
πρόσφατες απόπειρες εμπρησμού των συναγωγών της Κέρ-
κυρας και των Χανίων. Και βέβαια ένα επαίσχυντο βιβλίο που 
προκαλεί μίσος εναντίον των Εβραίων και θυμίζει τις Γκαιμπε-
λικές μεθόδους προπαγάνδας εναντίον των Εβραίων. Απένα-
ντι σε αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τονίσω ότι τόσο η Πολι-
τεία όσο και φωτεινά μυαλά της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και  άνθρωποι της Τέ-
χνης και του Πολιτισμού παρεμβαίνουν αποτελεσματικά κατά 
του Αντισημιτισμού. 
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος της Εσθήρ Μιχαήλ Τα-
ραγάν, ετών 77.   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της 
Αλέγρας Σ. Προφέτα, ετών 79.  

ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος της Ρουθ Εμμανουήλ 
Σάλεμ, ετών 75. 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοι-
νώθηκε η γέννηση του Πάρη-Σαμπεθάι, 
γιου της Ρεβέκκας – Ντίνας Σελέκου και 
του Αθανάσιου Παναγόπουλου.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας ανακοινώθηκε η γέννηση του Μά-
ξιμου, γιου της Κλάρας Μπατ Αβραάμ Αβί-
νου και του Ααρών Βενουζίου.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

- Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους 
που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
για την απώλεια της αγαπημένης μας μη-
τέρας, αδελφής και γιαγιάς Ευτυχίας Μπέ-
γα και μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

Τα παιδιά Αλμπέρτος, Στέλλα
Τα αδέλφια Ρασέλ, Λούτσα, 
Νισημάκης, Λίντα, Χαβούλα
Τα εγγόνια Ευτυχία, Ερρίκος, 

Αννίτα, Σαμπίνα

- Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την 
απώλεια της αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας και γιαγιάς Εσθήρ Ταραγάν. 

Ο σύζυγος Σολομών Ταραγάν
Τα παιδιά Ισαάκ & Μαίρη Ταραγάν
Μιχαήλ & Νινέτα - Σάρα Ταραγάν

Τα εγγόνια Έστερ, Μάκης, Αλέγρα, 
Έστερ, Ελεωνόρα

- Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, σύ-
ντροφο, αδελφό Λέλο Μοδιάνο. 

Μίκης, Χριστίνα, Μαριανίνα Μοδιάνο
Μαργαρίτα Μολφέση

Μάριος Μοδιάνο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

* Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές 
για καλή σταδιοδρομία στην Εσθήρ Αβδε-
λά, του Ααρών και της Έμυς, που πρώτευ-
σε και πήρε με άριστα το μεταπτυχιακό της 
με τίτλο: «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημά-
των» και κατεύθυνση: «Διοίκηση Πληρο-
φοριακών Συστημάτων», του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, τμήμα Θετικών Επιστημών. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥ

Στα πλαίσια των θεσσαλικών βραβείων 
που διοργανώνονται στο Βόλο από το πε-
ριοδικό Wish δίνονται διακρίσεις σε προ-
σωπικότητες της Θεσσαλίας σε διαφόρους 
τομείς δράσης. 
Στον τομέα της λογοτεχνίας, μεταξύ τεσ-
σάρων αξιόλογων συνυποψήφιων, βρα-
βεύτηκε η κα Μπέττυ Μαγρίζου. 
Το περιοδικό Wish χαρακτηριστικά ανα-
φέρει: «Η πένα της Λαρισαίας συγγρα-
φέως έχει χαρίσει αρκετά συγκλονιστικά 
βιβλία. Με λόγο γλαφυρό και συνάμα up 
to the point έχει καταφέρει να συγκινή-
σει πολλές φορές και να ευχαριστήσει το 
λογοτεχνικό αναγνωστικό κοινό. Κάθε πό-
νημά της βρίσκει άμεσα ευρεία ανταπό-
κριση σε πολλούς Έλληνες βιβλιοφάγους. 
Φέτος αποπειράθηκε να γράψει το πρώτο 
της παιδικό βιβλίο παίρνοντας έναυσμα 
από την οδυνηρή απώλεια ενός παιδιού. 
Και αυτή της η προσπάθεια αγκαλιάστηκε 
με θέρμη γιατί έχει καταφέρει στη συνεί-
δηση όσων βρίσκονται μπροστά στα ράφια 

των βιβλιοπωλείων όταν βλέπουν το όνο-
μά της να νιώθουν εμπιστοσύνη στο κα-
λό της αποτέλεσμα. Η κα Μαγρίζου ούσα 
ιδιαιτέρως σεμνή και πολύ καλλιεργημένη 
«βασανίζει» τα γραπτά της ξανά και ξανά 
και όταν αποφασίζει να τα δημοσιοποιή-
σει τόσο οι Λαρισαίοι όσο και οι υπόλοιποι 
αναγνώστες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι 
στα χέρια τους βρίσκεται ένα πόνημα που 
αξίζει να διαβαστεί».   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

• Ηλικιωμένη κυρία ελληνικής καταγω-
γής, κάτοικος Τελ Αβίβ, ζητά Ελληνίδα 
να κατοικήσει μαζί της για συντροφιά, 
εξόδους και ελαφρές οικιακές εργασί-
ες, με αμοιβή. Παρέχει στέγη και τροφή. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας για την Ελλάδα  
6934 159 303 κα Ααρών & για το Ισραήλ 
00972 3 5469433 κα Σαμάρι.   

• Πωλείται αποθήκη 100 τ.μ. στην οδό Πασ-
σιώνος 22 (πλησίον Ηλιουπόλεως) στο Ν. 
Κόσμο, τηλ. επικοινωνίας 210 86 23 997.    

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Η MedHel AE Φαρμακοβιομηχανία ζητά 
νέα έως 30 ετών, βιολόγο ή χημικό. Απα-
ραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση της 
εβραϊκής γλώσσας, της αγγλικής ή γαλλι-
κής και χειρισμός Η/Υ. 
Πληροφορίες τηλ. 22990 22342, κ. Χρ. 
Κυλικάς. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@medhel.gr

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος 
θέλοντας να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στον ελληνικό εβραϊσμό, πρότεινε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη δημιουργία της Εβραϊκής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. 
Φιλοδοξία μας είναι η Βιβλιοθήκη να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών βιβλί-
ων, ντοκουμέντων, εφημερίδων, αρχείων, με εβραϊκές αναφορές στην ελληνική, 
εβραϊκή ή άλλη γλώσσα. 
Πολλοί από εμάς έχουμε ίσως συγκεντρωμένο 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 χρήσιμα στοιχεία για τις έρευνές του. Η επιτυ-
χία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί απ’ όλους εμάς. Από τη δίκη μας ανταπόκριση 
θα φανεί η δυνατότητα υλοποίησης αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, για μία βιβλιο-
θήκη που θα είναι επισκέψιμη και πλήρως οργανωμένη. 
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ.Ε. τηλ.  
210 / 32 44 315.
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Επίσκεψη εκπροσώπων της JFNA

Από τις 29 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου 2012 πολυμελής αντιπρο-
σωπεία νέων της Οργάνωσης των Εβραϊκών Ομοσπονδιών Βο-
ρείου Αμερικής (JFNA) του τμήματος Young Leadership Program 
επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Οι 45 εκπρόσωποι της JFNA ξεκίνησαν την επίσκεψή τους από τη 
Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκαν με το δήμαρχο κ. Γ. Μπουτά-
ρη, ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο υπάρ-
χει και μία μόνιμη έκθεση για την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
επισκέφθηκαν το Μνημείο Ολοκαυτώματος και περιηγήθηκαν 
στα εβραϊκά αξιοθέατα της πόλης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν 
η επιμνημόσυνη δέηση που έγινε από τον Ραββίνο Θεσσαλο-
νίκης κ. Ελιάου Σιτρίτ στον χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού 
σταθμού όπου υπάρχει αναθηματική πλάκα αφιερωμένη στους 
Εβραίους της πόλης που το 1943 εκτοπίστηκαν από εκεί με τα 
τραίνα του θανάτου για το Άουσβιτς. Τα μέλη της αντιπροσωπεί-
ας συναντήθηκαν επίσης με τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ (φωτογραφία), ο οποίος τους 

μίλησε για την 
ανθούσα εβραϊ-
κή Κοινότητα που 
υπήρχε πριν από 
το Ολοκαύτωμα, 
καθώς και με μέ-
λη της Κοινότη-
τας Θεσσαλονί-
κης, κυρίως επι-
ζώντες του Ολο-
καυτώματος και 

απογόνους θυμάτων, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τις εμπει-
ρίες τους. Ακολούθησε επίσκεψη στη Βέροια και στη Βεργίνα 
όπου επισκέφθηκαν τα αξιοθέατα.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας συνεχίστηκε από τις 2 Μαΐου 
2012 στην Αθήνα, όπου επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Σχολείο, την 
Συναγωγή και το Μνημείο Ολοκαυτώματος και συναντήθηκαν 
με εκπροσώπους της Κοινότητας, της Επιτροπής Περίθαλψης 
και της Νεολαίας, με τους οποίους, μεταξύ άλλων, συζήτησαν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των δύσκολων οικο-
νομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα.
Η επίσκεψη των ξένων συνεχίστηκε με περιήγηση στο Εβρα-
ϊκό Μουσείο Ελλάδος, που ολοκληρώθηκε με τη συγκινητική 
ομιλία της κας Ρόζας Ασσέρ-Πάρδο, η οποία μοιράστηκε μα-
ζί τους τις εμπειρίες της ως κρυμμένο παιδί κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης το Μου-
σείο της Ακρόπολης και ξεναγήθηκε στα ιστορικά αξιοθέατα 
της Αθήνας. 
Η επίσκεψη των εκπροσώπων της JFNA ολοκληρώθηκε με απο-
χαιρετιστήριο δείπνο.

Παρουσίαση του βιβλίου του Chaim Herzog 
«Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι»

Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 έγινε στο θέατρο της Σχολής Μω-
ραΐτη η παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του 
Chaim Herzog «Οι Αραβοϊσραηλινοί Πόλεμοι». Στην εκδήλω-

ση που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής 
Μωραΐτη και τον εκδοτικό οίκο «Λιναίος», μίλησαν ο καθηγη-
τής Ιωάννης Μάζης, ο μεταφραστής και 
εκδότης του έργου κ. Μάρκελλος Λιναί-
ος και η κα Μαίη Ζαννή, πολιτική επιστή-
μονας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δη-
μοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος. 
Την παρουσίαση του βιβλίου προλόγι-
σαν ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα 
κ. Άριε Μέκελ και η γεν. γραμματέας του 
Κ.Ι.Σ.Ε. κα Λίλιαν Καπόν. 
Ο κ. Μέκελ στην ομιλία του αναφέρθη-
κε στο πολυσχιδές πολιτικό και στρατιω-
τικό έργο και στην ξεχωριστή προσωπι-
κότητα του Chaim Herzog, ο οποίος χρημάτισε Πρόεδρος του 
Ισραήλ (1983-1993), ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως 
πρέσβης του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ως 
υποστράτηγος στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε επίσης διατε-
λέσει διοικητής της ισραηλινής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών. Η κα Καπόν επισήμανε τη συμβολή του συγκεκρι-
μένου έργου στην ιστορική γνώση και σημείωσε ότι καλύπτει 
ένα κενό στη σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει στην ελληνι-
κή γλώσσα. Στη συνέχεια, ο κ. Μάζης μίλησε για τη νέα εποχή 
που έχει χαραχτεί στις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις και για τους 
παράγοντες που συνδέουν τις δύο χώρες και ευνοούν την πε-
ραιτέρω συνεργασία. Ο κ. Λιναίος αναφέρθηκε διεξοδικά σε 
όλους τους πολέμους, τις διενέξεις και τις ειρηνευτικές δια-
πραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ Ισραηλινών και Αρά-
βων από το 1948 μέχρι σήμερα και, τέλος, η κα Μαίη Ζαννή μί-
λησε για την αναγνώριση του Ισραήλ από την Ελλάδα το 1990.     

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΟΑ

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός τίμησε την Ημέρα Μνήμης του Ολο-
καυτώματος με τελετές που διοργάνωσαν οι Ισραηλιτικές Κοι-
νότητες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο. 

Στην Αθήνα:  

Στις 22.4.2012, η Ι.Κ. Αθηνών τιμώντας την Ημέρα Μνήμης 
του Ολοκαυτώματος διοργάνωσε τελετή που έγινε στο εβρα-
ϊκό νεκροταφείο. 
Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν. 
Κατά την εκδήλωση έγινε ομιλία από τον πρόεδρο της Εβραϊ-
κής Νεολαίας Αθηνών κ. Μάϊκ Μάτσα, ο οποίος μίλησε για τις 
εντυπώσεις του από τη συμμετοχή του στην Πορεία Ζωής, στο 
March of the Living, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Αγαπητοί επι-
ζώντες του Ολοκαυτώματος, εμείς η Νεολαία, τρίτη γενιά απο-
γόνων, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα ξεχάσου-
με ποτέ! Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συντηρήσουμε 
τη μνήμη. Το χρωστάμε σε εκείνους που χάθηκαν, σε σας που 
επιζήσατε, το χρωστάμε στους γονείς μας, στους εαυτούς μας, 
στα παιδιά μας. Θα τιμάμε πάντα το ότι γεννηθήκαμε Εβραίοι 
και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο κόσμο, 
όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτη-
τα από το χρώμα, τη θρησκεία και τα πολιτικά τους πιστεύω». 

8ενημέρωση
Τα Νέα μας Μάϊος 2012
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Κατά την τελετή απηύθυνε χαιρετισμό και ο πρόεδρος της Β΄ 
Γενιάς Θυμάτων του Ολοκαυτώματος κ. Μάριος Σούσης. 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με καταθέσεις στεφάνων. Εκ μέρους 
του ΚΙΣΕ στεφάνι κατέθεσε η γενική γραμματέας κα Ντόνα-
Λίλιαν Καπόν. 

Στη Θεσσαλονίκη:  

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2012 τελέσθηκε στη Συναγωγή Μο-
ναστηριωτών επιμνημόσυνη δέηση για τα έξι εκατομμύρια 
Εβραίους της Ευρώπης, θύματα του Ολοκαυτώματος, μετα-
ξύ των οποίων οι 50.000 Έλληνες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. 
Στην τελετή παρέστησαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι των το-
πικών, εκκλησιαστικών, στρατιωτικών και προξενικών αρχών, 
καθώς και πλήθος κόσμου. 
Η τελετή ξεκίνησε με ψαλμούς από τον Ραβίνο κ. Ε. Σιτρίτ και 
τη χορωδία της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
στο σύντομο χαιρετισμό του παρουσιάζοντας τον κεντρικό ομι-
λητή ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:
«Είναι γεγονός ότι οι θηριωδίες που έλαβαν χώρα στα ναζιστι-
κά στρατόπεδα αποτέλεσαν, στα χρόνια που μεσολάβησαν από 
το τέλος του πολέμου, αλλά ακόμη και σήμερα, τον πυρήνα 
της μελέτης ή παρουσίασης του Ολοκαυτώματος. Όμως με το 
πέρασμα των ετών έρχονται σταδιακά στο φως και διαφορε-
τικές πτυχές της πολυτάραχης αυτής ιστορικής περιόδου. Μια 
τέτοια προκύπτει μέσα από την προσωπική ιστορία του σημε-
ρινού κεντρικού ομιλητή, του κ. Χαΐμ Άλβο, η οποία αντιπρο-
σωπεύει μια όψη της ιστορίας που λίγοι γνωρίζουν.
Μια σειρά γεγονότων αλλά και η βοήθεια ανθρώπων – με όλη 
τη σημασία της λέξης – που υπό τις συνθήκες της εποχής απο-
δείχθηκαν γενναίοι όσο λίγοι, επέτρεψε στον κεντρικό μας ομι-
λητή να διαφύγει. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από όσα έζησε 
πρωταρχικός και αποκλειστικός στόχος θα ήταν η επιβίωση. 
Όμως για το νέο τότε Χαΐμ Άλβο – όπως για κάποιους ακόμη 
Έλληνες Εβραίους – αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν θέλω να πω 
περισσότερα καθώς η αφήγηση του ατόμου που έζησε τα γε-
γονότα δεν μπορεί να υποκατασταθεί». Ο κ. Χαΐμ Άλβο, επίτι-
μο μέλος της Συνέλευσης της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, υπηρέτησε 
ως σμηνίας της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. 
Άλβο, αναφερόταν στην προσωπική του ιστορία και ανέδειξε 
μια άγνωστη στο ευρύ κοινό πτυχή της ιστορίας: την διαφυγή 
και τη συμμετοχή νέων στα ελληνικά στρατεύματα που έδρευ-
αν στη Μέση Ανατολή.  
Στη συνέχεια τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά) από 
τον Ραβίνο και άναμμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων από τον 
Ραβίνο και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, καθώς και από 
επιζώντες του στρατοπέδου Άουσβιτς – Μπίρκεανου, οι οποί-
οι συνοδεύονταν από συγγενικά τους πρόσωπα.
Η τελετή έληξε με ενός λεπτού σιγή και τον Εθνικό Ύμνο. 

Στη Λάρισα: 

Tα παιδιά του εβραϊκού σχολείου Λάρισας ήταν φέτος οι πρω-
ταγωνιστές στην Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώ-

ματος. Με την καθοδήγηση της άξιας δασκάλας τους, κας Ρίφ-
κας Βαρούχ, έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή νότα στις εκδηλώ-
σεις, καθώς συνδύασαν πολύ επιτυχημένα την ζωντάνια και το 
ταλέντο τους με την ευαισθησία και τη συγκίνηση.
Η τελετή της Γιομ Ασοά έγινε την Τρίτη 24.4.2012 στη Συ-
ναγωγή και άρχισε με την ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή του 
ανάμματος των κεριών, στη μνήμη των 6.000.000 θυμάτων, 
από τη μοναδική πλέον επιζήσασα των στρατοπέδων στη Λά-
ρισα, κα Νάκη Μπέγα. 
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Λάρισας κ. 
Ηλία Σαμπετάι. Αμέσως μετά ο πρώην πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης κ. Βίκτωρ Μισδραχής διάβασε το μήνυμα του Γε-
νικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη φετινή επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος, που είναι αφιερωμένη στα παιδιά – θύματα της να-
ζιστικής θηριωδίας, δίνοντας έτσι τη σκυτάλη στα σημερινά 
παιδιά, απογόνους των τραγικών μαρτύρων. Οι μικροί μαθη-
τές του εβραϊκού σχολείου Λάρισας, μπήκαν στη Συναγωγή 
κρατώντας πλακάτ με τα φρικτά ονόματα των στρατοπέδων 
θανάτου και, αφού τα περιέφεραν στο χώρο, τα παρέδωσαν 
στα χέρια των γονιών και των παππούδων τους. Στη συνέχεια 
πήραν θέση στο βήμα της Συναγωγής και με αξιοθαύμαστη 
για την ηλικία τους σοβαρότητα και ευαισθησία, διάβασαν 
κείμενα παιδιών που έζησαν τον τρόμο του Ναζισμού, ενώ 
τα πιο μικρά παιδιά έκλεισαν την παρουσίαση με ένα υπέρο-
χο ποίημα για την ειρήνη. Τέλος, πήραν ξανά στα χέρια τους 
τα πλακάτ και ανεβαίνοντας μπροστά στο Αρόν Ακόντες, τα 
γύρισαν από την άλλη μεριά, όπου ήταν γραμμένο το «ΠΟΤΕ 
ΞΑΝΑ», το οποίο και βροντοφώναξαν μαζί με όλους τους πα-
ριστάμενους, κλείνοντας με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τη συ-
γκινητική εκδήλωση. 

Στο Βόλο:

Στις 18 Απριλίου 2012 έγινε στη Συναγωγή μνημόσυνο για να 
τιμηθεί η Μνήμη των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Την επι-
μνημόσυνη δέηση τέλεσαν οι κ. Μωρίς Φρανσές και Μάκης 
Μωυσής. Τα κεριά άναψε ο κ. Ντίνος Μάτσας όμηρος των να-
ζιστικών στρατοπέδων.
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του κ. Ηλία Κοέν που εμπεριστα-
τωμένα αναφέρθηκε στο Ολοκαύτωμα και επεσήμανε πως οι 
κοινωνίες δεν πρέπει να εφησυχάζουν γιατί «….όλα αυτά συ-
νέβησαν μόλις λίγες δεκαετίες πριν από σήμερα που μιλάμε, 
πράγμα που καταδεικνύει ότι οι δημοκρατίες και ο πολιτισμός 
που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, απέχουν ακό-
μη πολύ από την ωριμότητα». 

Στη Χαλκίδα: 

Στις 22.4.12 τιμήθηκε η Μνήμη των έξι εκατομμυρίων αδικο-
χαμένων αδελφών μας στο Ολοκαύτωμα. Η επιμνημόσυνη δέ-
ηση έγινε από τον κ. Χ. Ισχακή. Ανάφτηκαν τα κεριά στη μνή-
μη των θυμάτων και μέλη της Κοινότητας διάβασαν τους Ψαλ-
μούς στα ελληνικά. 
Για την ημέρα αυτή μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Κοινότη-
τας κ. Μαήρ Μάισης, ο οποίος έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα 
αναδρομή στα γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο της Κα-
τοχής στην Χαλκίδα. 

Μάϊος 2012 Τα Νέα μας
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ΑΘΗΝΑ 

Τελετή Μπατ Μιτσβά

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2012, η Ι.Κ. Αθηνών έβαλε τα γιορτι-
νά της. Έξι κορίτσια της, η Έντελ Αράρ, η Κέλλυ Σαμουήλ, η Λί-
λιαν-Ρεβέκκα Ταμπάχ, η Ντανιέλα Σούση, η Σουζάνα Φάϊς και 
η Στερίνα Μπορμπόλη έγιναν Κόρες του Νόμου (Μπατ Μιτσβά).
Η Συναγωγή Μπεθ Σαλώμ, διακοσμημένη με ανοιξιάτικα λου-
λούδια, φιλοξένησε ένα μεγάλο πλήθος ομοθρήσκων, αλλά και 
φίλων που έμειναν ικανοποιημένοι από το ποικίλο πρόγραμμα 
απαγγελιών, τραγουδιών solo και ομαδικών που συνοδεύονταν 
από κουαρτέτο εγχόρδων και λογιδρίων με τα οποία τα κορί-
τσια παρουσιάζονταν στο κοινό. 

Στη χαρούμενη ατμόσφαιρα συνετέλεσε ο μπουφές που είχε 
στηθεί στον πεζόδρομο της Συναγωγής και που έδινε την ευ-
καιρία για φιλικές συζητήσεις. 
Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλ-
μπάλας καθώς και η υπογράφουσα. 
Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στον Σοφολογιώτατο Ραββίνο κ. Ισα-
άκ Μιζάν για την απέραντη υπομονή και στοργή με τις οποίες 
περιέβαλε τα κορίτσια, καθώς και σε όλους τους παράγοντες 
επιτυχίας αυτής της λαμπρής γιορτής με τον τόσο βαθύ συμβο-
λισμό, ένα ακόμα στοιχείο που μας δένει με το παρελθόν και 
οριοθετεί το μέλλον μας.

Ντόνα-Λίλιαν Καπόν, Γεν. Γραμματέας ΚΙΣΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εντάχθηκε η Θεσσαλονίκη στο εθνικό δίκτυο 
μαρτυρικών πόλεων 

Τη σημαντική είδηση της ένταξης της Θεσσαλονίκης στο Εθνικό 
Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο ενέκρινε, κατά πληροφορίες, η 
Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών που ασχολήθηκε 
με το συγκεκριμένο θέμα, ανακοίνωσε, τη Δευτέρα 14 Μαΐου 
2012, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια της 14ης τακτι-
κής συνεδρίασης του σώματος. 
Η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την από-
φαση που αποκαθιστά τον μαρτυρικό χαρακτήρα και τον ρό-
λο της πόλης σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, ενώ ευχαρί-

στησε την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης που παρέδωσε 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης τα σχετικά ντοκουμέντα για την ταυ-
τοποίηση των νεκρών του Ολοκαυτώματος και το Κέντρο Ιστο-
ρίας Θεσσαλονίκης για την τεκμηρίωση της πρότασης αίτησης. 
Απομένουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο προ-
κειμένου να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
«Αναγνωρίζονται πλέον με επίσημο τρόπο οι θυσίες των πο-
λιτών της Θεσσαλονίκης εκείνη την μαύρη περίοδο. Απομένει 
τώρα να αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια στους απογόνους των 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Είναι η τελευταία εκκρεμότητα 
που πρέπει να επιλύσουμε και θα πιέσουμε σχετικά το αρμό-
διο Υπουργείο για να είμαστε καθόλα εντάξει με τη συνείδηση 
μας», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. 
Πρόσθεσε ότι η περίοδος της Κατοχής υπήρξε η χειρότερη 
περίοδος του σύγχρονου βίου της Θεσσαλονίκης, αναφερό-
μενος αφενός στους χιλιάδες Θεσσαλονικείς που βασανίστη-
καν, σκοτώθηκαν και πέθαναν από ασιτία και από κακουχί-
ες και αφετέρου στην εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας της 
πόλης, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Την προώθηση του αιτήματος ένταξης της Θεσσαλονίκης στο Εθνι-
κό Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, με αφορμή τη συγκρότηση ειδι-
κής επιτροπής (άρθρου 18 παρ. 5 Ν. 2503) του Υπουργείου Εσω-
τερικών αποφάσισε κατά την 10η τακτική συνεδρίαση του (Δευ-
τέρα 9 Απριλίου 2012) το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα μετά από εισήγηση του προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλου, με ομόφωνη 
απόφαση, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση παλαιότερης απόφα-
σης (2285/2008) του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
οποία «η Θεσσαλονίκη πληρεί τις προϋποθέσεις για την ένταξή 
της στο Εθνικό Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων δεδομένου ότι οι 
κάτοικοί της κατά την περίοδο 1940-1945 μαρτύρησαν από τη 
θηριωδία των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων».
Το σχετικό αίτημα συνοδευόταν από άλλα έγγραφα και τεκμή-
ρια, όπως τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης, την εισήγηση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσα-
λονίκης, που το τεκμηριώνει ιστορικά με την ανάλογη βιβλιο-
γραφία και ονομαστικό κατάλογο -σε ψηφιακή μορφή- των δε-
κάδων χιλιάδων Θεσσαλονικέων Εβραίων που εκτοπίστηκαν 
και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Στο ιστορικό της υπόθεσης, τα σχετικά κατά καιρούς αιτήματα 
Δημοτικών Παρατάξεων και τις διαφωνίες με την τότε Δημοτι-
κή Αρχή που είχαν σχέση με την ανάδειξη του θέματος, καθώς  
και στις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώ-
της Αβραμόπουλος. «Ο χαρακτηρισμός της Θεσσαλονίκης ως 
μαρτυρικής πόλης, δεν πρέπει να αποτελέσει μία πράξη που 
εντάσσεται σε μία τυπική διαδικασία. Αντίθετα, η αναγνώρι-
ση και η ανάδειξη αυτών των τραγικών στιγμών στην ιστορία 
της πόλης, συνιστά καθήκον της πολιτείας απέναντι στους κα-
τοίκους της. Αποτελεί καταρχήν φόρο τιμής στους Θεσσαλονι-
κείς, Έλληνες Χριστιανούς και Έλληνες Εβραίους, που επλή-
γησαν ανεπανόρθωτα από τη ναζιστική θηριωδία. Αλλά, κυρί-
ως, αποτελεί παρακαταθήκη μνήμης απέναντι στις νεότερες 
και στις μελλοντικές γενιές των Θεσσαλονικέων», σημείωσε ο 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος. 

(Από την ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr,14.5.2012)
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ημερίδα με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος

Στις 8.5.2012 έγινε στο ΟΞΥΓΟΝΟ, ένα χώρο που δημιουργή-
θηκε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, στη Θεσσαλονίκη ενημερω-
τική ημερίδα με θέμα «Η μελέτη της σύγχρονης ιστορίας και η 
περίπτωση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος» με αφορμή 
την έκδοση του βιβλίου της κας Μαρούλας Κλιάφα «Μία μπα-
λάντα για τη Ρεβέκκα». 
Κατά την Ημερίδα μίλησαν ο Δρ. Δημήτρης Γουλής, Διδάκτωρ 
Παιδικής Λογοτεχνίας – Διευθυντής του 67ου Δημοτικού Σχο-
λείου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Εικόνες Εβραίων στην ελλη-
νική λογοτεχνία για παιδιά και νέους: Η ξεχωριστή περίπτω-
ση του βιβλίου της Μαρούλας Κλιάφα Μία μπαλάντα για τη 
Ρεβέκκα», καθώς και η συγγραφέας κα Μαρούλα Κλιάφα με 
θέμα «Ιστορία και μυθοπλασία σ΄ ένα εφηβικό μυθιστόρημα. 
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος για το βιβλίο Μία 
μπαλάντα για τη Ρεβέκκα».
Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και γονείς, οι 
οποίοι μετά τις εισηγήσεις συζήτησαν για το θέμα.

ΛΑΡΙΣΑ 

Επέτειος Ανεξαρτησίας του Ισραήλ

Η φετινή 64η επέτειος Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ 
γιορτάστηκε στη Συναγωγή μας, την Πέμπτη 3.5.2012. 
Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και άναμμα κεριών, στη 
μνήμη των πεσόντων στους αγώνες για την ανεξαρτησία του 
Ισραήλ. Αμέσως μετά, οι φωνές όλων ενώθηκαν στις χαρμό-
συνες μελωδίες του Γιομ Αατσμαούτ και το σοφάρ σάλπισε 
χαρούμενα, ενώ υψωνόταν η σημαία του Ισραήλ. 
Η συνέχεια της εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο, σκόρπισε 
ρίγη συγκίνησης, καθώς τα παιδιά του σχολείου απέδωσαν με 
εξαιρετικό τρόπο ποιήματα σπουδαίων Ισραηλινών ποιητών, 
που αναφέρονται σ’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την 
ανεξαρτησία και την ασφάλεια του κράτους, αλλά και στον 
τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί βιώνουν την απώλεια των 
παιδιών και των ηρώων τους. Το πέρασμα από τη λύπη στη 
χαρά αυτής της πολύ ιδιαίτερης ημέρας έγινε με ένα χαρού-
μενο σκετς των παιδιών για το Γιομ Αατσμαούτ και με εβρα-
ϊκά τραγούδια. 

ΒΟΛΟΣ 

Εορτασμός του Γιομ Αατσμαούτ

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012, παρουσία μελών της Κοινότη-
τάς μας έγινε στην Συναγωγή δοξολογία για να τιμηθεί η 64η 
επέτειος από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. 
Τη δοξολογία τέλεσε ο κ. Μάκης Μωυσής και ακολούθησε η 
ανάγνωση από τον κ. Μάρκο Μαΐση του χαιρετισμού του πρω-
θυπουργού του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή αρνήθηκε 
να γίνει στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου μνημόσυνο 
για τους Ισραηλινούς 
αθλητές που δολοφο-
νήθηκαν στους ΟΑ 
του Μονάχου.
Δύο από τους συγ-
γενείς των 11 Ισρα-
ηλινών αθλητών που 
δολοφονήθηκαν το 

1972 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονά-
χου ζήτησαν, αίτημα που υποστήριξε το ADL και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Αγιαλόν, να γίνει 
επίσημη επιμνημόσυνη δέηση κατά τη διάρκεια των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του Λονδίνου, με αφορμή την 40η επέτειο από 
τη δολοφονία των αθλητών.
Στα χρόνια που ακολούθησαν από το τραγικό αυτό συμβάν, 
οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ζητήσει επανειλημμένα να 
τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, αίτημα 
που δεν έχει γίνει αποδεκτό.
Η σφαγή του Μονάχου πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν το 1972, 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, τα μέλη της Ολυ-
μπιακής Ομάδας του Ισραήλ τέθηκαν σε ομηρία από την Πα-
λαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση «Μαύρος Σεπτέμβρης». 
Σε επιστολή που έστειλε ο διευθυντής της ADL στην ΔΟΕ το-
νίζει πως «Τα σαράντα χρόνια που έχουν περάσει είναι πάρα 
πολλά για να περιμένουμε ακόμη να γίνει επίσημο αφιέρωμα 
σε αυτούς που δολοφονήθηκαν» και συμπλήρωσε πως «με-
ταξύ των αθλητών που δολοφονήθηκαν ήταν παιδιά, αδέλ-
φια, και φίλοι που συμμετείχαν στους Αγώνες με πνεύμα ει-
ρηνικό και ανταγωνιστικό, αλλά γύρισαν στην πατρίδα τους 
σε φέρετρα, θύματα αδίστακτων δολοφόνων που βίαια αντι-
τάσσονταν  στην ύπαρξη του Ισραήλ». 
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Ζακ Ρόγκ επανέλαβε ότι θα συμμε-
τάσχει σε οργανωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Λονδίνο 
και σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση από την πλευρά του 
Ισραήλ, αλλά δεν θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. 
Ο Ισραηλινός υπουργός περιέγραψε την απόφαση ως «ντρο-
πή» και συμπλήρωσε: «Ίσως η ΔΟΕ πιστεύει πως οτιδήποτε 
συμβαίνει που αφορά το Ισραήλ είναι αμφιλεγόμενο. Αυτό 
δεν είναι ένδειξη θάρρους και ακεραιότητας». 
Σε απάντησή του προς τον Ισραηλινό υπουργό ο Ζ. Ρογκ εξή-
γησε πως «Η ΔΟΕ σε διάφορες περιστάσεις έχει επίσημα απο-
τίσει φόρο τιμής στους αθλητές. Μέσα στην Ολυμπιακή οι-
κογένεια δεν θα ξεθωριάσει ποτέ η μνήμη των θυμάτων της 
φρικτής αυτής σφαγής στο Μόναχο το 1972». 
Η Ολυμπιακή Ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα διορ-
γανώσει μία δική της τελετή στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων. 

(EJC, 22 Μαΐου 2012)

 EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ   ΣΜ 
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«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ»
Διανοούμενοι εναντίον της ανόδου των νεοφασιστών στην Ελλάδα

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.

Ανοιχτή επιστολή με τίτλο «Είμαστε όλοι Έλληνες Εβραίοι», απο-
σπάσματα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω, έστειλαν στη βρε-
τανική «Guardian» και στη γαλλική «Le Monde» Ευρωπαίοι δι-
ανοούμενοι, καλώντας σε συναγερμό για την άνοδο της Χρυσής 
Αυγής και πολλών ακόμη ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. 
Τη συνυπογράφουν μεταξύ άλλων ο Ιταλός νομπελίστας θεατρι-
κός συγγραφέας Ντάριο Φο, ο Βρετανός κοινωνιολόγος Άντονι 
Γκίντενς, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Μπερνάρ 
Κουσνέρ, ο νομπελίστας ειρήνης Ελί Βιζέλ κ.ά.

«Απίστευτο: Στις 6 Μαΐου το νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή 
εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με το έμβλημά της εμπνευ-
σμένο από τη σβάστικα, τον ναζιστι-
κό χαιρετισμό, το «Αγών μου» ως 
σημείο αναφοράς, την αντισημιτική 
και ρατσιστική ιδεολογία, την άρνη-
ση του Ολοκαυτώματος, τις απειλές 
εναντίον των μεταναστών και των δη-
μοσιογράφων, την προσωπολατρία, 
η Χρυσή Αυγή είναι απευθείας κλη-
ρονόμος του γερμανικού Εθνικοσο-
σιαλιστικού Κόμματος που βύθισε 
την Ευρώπη και τον κόσμο στο χά-
ος και στην αιματοχυσία. Η αναβί-
ωση της ναζιστικής ιδεολογίας δεν 
αφορά μόνο την Ελλάδα. Στη Λετο-
νία για πρώτη φορά εφέτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπο-
στήριξε την ετήσια παρέλαση των βετεράνων Waffen SS, παρά 
την έντονη κριτική που προκάλεσε. Στην Αυστρία το ακροδεξιό 
κόμμα FPO έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις για τις επόμε-
νες βουλευτικές εκλογές. Στην Ουγγαρία η Ουγγρική Φρουρά, 
κληρονόμος της πολιτοφυλακής του κόμματος των τοξοειδών 
σταυρών που άλλοτε οργάνωσε τον αφανισμό των Εβραίων και 
των Τσιγγάνων, σήμερα τρομοκρατεί εβραϊκούς πληθυσμούς και 
προκαλεί βίαιες και θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον των Ρομά. 
Η αναβίωση αυτή έγινε δυνατή με τη συστηματική επίθεση από 
τα ακροδεξιά κόμματα στην ιδέα της πολυπολιτισμικής συμβί-
ωσης. Η στρατηγική υιοθετήθηκε κατά το πρότυπο του Κόμμα-
τος για την Ελευθερία, του Γκερτ Βίλντερς, στις αρχές της δε-
καετίας του 2000 στην Ολλανδία. Ο πυρήνας αυτής της στρα-
τηγικής είναι να κρύψει τη ρητορική περί φυλετικών ανισοτή-
των πίσω από την πολιτιστική μάσκα της «καταπολέμησης του 
εξισλαμισμού της Ευρώπης». 
Η οικονομική και κοινωνική κρίση ευνοεί την αναζήτηση απο-
διοπομπαίων τράγων και τον φόβο της παρακμής της Γηραι-
άς Ηπείρου. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική έχει αποδειχθεί 
ανησυχητικά αποτελεσματική. Οδήγησε επίσης στην απενοχο-
ποίηση των άλλοτε «δαιμονοποιημένων» ακροδεξιών κομμά-
των και τους επέτρεψε να γίνουν εταίροι κυβερνητικών συνα-
σπισμών, με αποτέλεσμα να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι τα 
αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια είναι κάτι το συνηθισμένο 
στην Ευρώπη. Η εκλογική επιτυχία των κομμάτων της Ακροδε-
ξιάς, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, προσφέρει ένα ανοικτό βήμα 
στη ρητορική του μίσους.
Αντιμέτωποι με αυτή την τρομακτική κατάσταση, που εκφρά-
ζεται άλλωστε και από την εκλογή των νεοναζί βουλευτών στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, δηλώνουμε αλληλέγγυοι: «Είμαστε όλοι 

Ελληνες Εβραίοι!». Αρνούμαστε ότι στην Ελλάδα, ή αλλού στην 
Ευρώπη, Εβραίοι, μετανάστες, μουσουλμάνοι, Ρομά ή μαύροι 
μπορεί να φοβούνται για τη ζωή τους, γι’ αυτό που είναι. 
Καλούμε όλους τους πολίτες, τα πολιτικά κόμματα, τα συνδι-
κάτα, την κοινωνία των πολιτών, τους διανοουμένους και τους 
καλλιτέχνες να αντιταχθούν στην άκρα Δεξιά, διατηρώντας ζω-
ντανό το ευρωπαϊκό όνειρο. Το ευρωπαϊκό όνειρο, για το οποίο 
δεσμευόμαστε, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι χτίστηκε πά-
νω στα ερείπια του ναζισμού και της μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος. Είναι το κοινό όνειρο μιας ηπείρου απαλλαγμένης από τον 
ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Πρόκειται για το σχέδιο μιας 
κοινωνίας χτισμένης στην κοινή συμβίωση, πέρα από τα εθνι-

κά σύνορα. 
Αλλά για να ενσαρκωθεί εκ νέου αυ-
τό το όνειρο είναι απαραίτητο να θέ-
σουμε τέρμα σε δύο δόγματα: 
Κατ’ αρχάς, το δόγμα της λιτότητας, 
που ευθύνεται για τρομερές κοινω-
νικές τραγωδίες, δημιουργεί τις συν-
θήκες που εξηγούν την επιτυχία των 
λαϊκίστικων κομμάτων και παγιδεύει 
το μέλλον της ευρωπαϊκής νεολαί-
ας στην αποπληρωμή του χρέους, 
σαν να πρέπει να θυσιαστούν ολό-
κληρες γενιές στον βωμό της διαρ-
κούς λιτότητας. 

Δεύτερον, πρέπει να αντικρουστεί το δόγμα του «ευρωπαϊκού 
φρουρίου», που ευνοεί την εξάπλωση της αντιμεταναστευτικής 
ρητορικής και κλείνει τα σύνορα της Ευρώπης, τη στιγμή που 
η Ευρώπη έχει ανάγκη τη μετανάστευση για να διατηρήσει το 
θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας: το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας. 
Είναι πλέον σημαντικό για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
ανανεώσουν την επιδίωξη για τη δημοκρατία, την κοινωνική 
πρόοδο και την προώθηση της ισότητας ανάμεσα στα άτομα 
και ως προς τους πολίτες που - ακόμη περισσότερο σε περιό-
δους κρίσης - είναι ο στόχος της φυλετικής και κοινωνικής βίας. 
Αν και η έννοια της Ευρώπης έχει συχνά επικριθεί, πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι πρέπει να εργαστούμε προς μια ισχυρότερη Ευ-
ρώπη, πιο γρήγορα, με περισσότερη αποφασιστικότητα και να 
δώσουμε πνοή στο ευρωπαϊκό όνειρο. Αν δεν είμαστε σε θέση 
να ενσαρκώσουμε το ευρωπαϊκό όραμα, είμαστε καταδικασμέ-
νοι στον ίδιο εφιάλτη στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

(ΤΑ ΝΕΑ, 30.5.12). 

• Εάν θέλετε να δείτε όλα τα ονόματα και να συνυπογράψε-
τε την ανοιχτή αυτή επιστολή η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: 
weareallgreekjews.eu


