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Το τελευταίο διάστημα και πολύ πριν από τα γεγονότα στη Λωρί-
δα της Γάζας,  παρουσιάστηκε αυξημένος αριθμός βεβηλώσεων 
σε εβραϊκά μνημεία. Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος ζήτησε αμέσως από τους 
αρμόδιους υπουργούς να ληφθούν τα κατάλληλα αστυνομικά 
μέτρα ώστε όχι μόνον να προστατευθούν τα μνημεία αλλά και να 
συλληφθούν οι ένοχοι. Αποτέλεσμα των έντονων ενεργειών του 
Κ.Ι.Σ.Ε. ήταν ότι, για πρώτη φορά, συνελήφθησαν αμέσως οι ένο-
χοι των βεβηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή. 

Στο ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14.5.2010, 
βάνδαλοι ρατσιστές βεβήλωσαν το εβραϊκό νεκροταφείο Θεσ-
σαλονίκης εκσφενδονίζοντας μολότωφ σε τάφους και αναγρά-
φοντας αντισημιτικά συνθήματα και ναζιστικά σύμβολα στον 
τοίχο και τους διαδρόμους του νεκροταφείου. 
Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 
ενεργώντας άμεσα, εξέδωσαν τα παρακάτω Δελτία Τύπου:

• Του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος (14.5.10).- «Η αθώωση από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη του -κατά δήλωσή του- ναζιστή Κ. Πλεύρη για τα 
όσα συκοφαντικά, αλλά προπάντων σαφώς απειλητικά εξέφρα-
σε κατά των Εβραίων της Ελλάδος, άρχισε να έχει τις συνέπει-
ες που είχαν προβλεφτεί. Έτσι, χθες, ρατσιστές αντισημίτες 
μετέτρεψαν τις απειλές σε αναίσχυντη βεβήλωση του εβραϊ-
κού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης πετώντας μολότωφ και κα-
ταστρέφοντας τάφους. 
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος είχε προειδοποι-

ήσει για το πού θα οδηγούσε η αθώωση του υβριστή Πλεύρη, 
αλλά δεν εισακούστηκε. 
Όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, σε επο-
χές κρίσιμες μία από τις εύκολες διεξόδους στις οποίες οι αντι-
σημίτες οδηγούν τους λαούς είναι ο αντισημιτισμός. Και πριν 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κανείς δεν έδινε την πρέπουσα 
σημασία στις κατηγορίες και στις ενέργειες των ναζιστών κα-
τά των Εβραίων μέχρις ότου η καταστροφή έφτασε στην πόρ-
τα του κάθε Ευρωπαίου. 
Πριν να είναι και πάλι πολύ αργά όλοι –Κυβέρνηση και άτομα- 
οφείλουν να απομονώσουν και να καταδικάσουν έμπρακτα τους 
νοσταλγούς του Χίτλερ».   

• Της Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (14.5.10).- «Η Ισραηλιτική Κοινότη-
τα Θεσσαλονίκης εκφράζει τη λύπη και την αγανάκτησή της 
και καταδικάζει απερίφραστα τη βεβήλωση του Εβραϊκού Νε-
κροταφείου Θεσσαλονίκης, τον εμπρησμό τάφων και την προ-
σπάθεια καταστροφής του ιερού αυτού τόπου από ομάδα νε-
αρών ακραίων εθνικιστών τα ξημερώματα σήμερα. Εκφράσεις 
όπως «Φωτιά στους Εβραίους», «Juden Raus», «Sieg Heil», η 
χρήση ναζιστικών συμβόλων όπως ο αγκυλωτός σταυρός, που 
γράφτηκαν στην περίφραξη του νεκροταφείου, και ακόμα πε-
ρισσότερο η προσβολή των νεκρών δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία μας. Η Αστυνομία προέβη σε 
3 προσαγωγές υπόπτων και είμαστε πεπεισμένοι ότι η Πολιτεία 
θα καταδικάσει την αποτρόπαια αυτή πράξη και θα λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να τιμωρηθούν οι δράστες. Πρέπει να 
εξαλειφθούν παρόμοια φαινόμενα αντισημιτισμού και να ξερι-
ζωθούν τέτοιες αντιλήψεις ακόμη και από τους ελάχιστους θι-
ασώτες, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη άσκηση των θρησκευ-
τικών καθηκόντων των πολιτών». 
 
Με επιστολή της προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσ-
σαλονίκης, η Ισραηλιτική Κοινότητα ζήτησε τη λήψη πρόσθε-
των μέτρων προστασίας των εβραϊκών ιδρυμάτων. Το Κ.Ι.Σ.Ε. σε 
επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. 
Χρυσοχοΐδη ζήτησε την προστασία των εβραϊκών χώρων, ενώ 
σε αντίστοιχη επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χ. Κα-
στανίδη, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κ. Δ. Σαλτιέλ τονίζει ότι 
«η ενέργεια αυτή είναι έμπρακτο αποτέλεσμα των απειλών που 
είχε εκφράσει ο κατά δήλωσή του ναζιστής Κ. Πλεύρης». 
 
Η Κυβέρνηση καταδίκασε τους βανδαλισμούς με ανακοίνωση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Γιώργου Πεταλωτή (14.5.2010), 
η οποία αναφέρει: «Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα 
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Τα συνθήματα στον τοίχο του εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια στη σελ. 4

ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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• Για τον Γ. Σαμπεθάι

Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 28.2.2010 
μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΜΠΕΘΑΪ
σημαντικού μέλους της Κοινότητας Βόλου, που διετέλεσε για 
πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου προ-
σφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες και πατέρα του Μιχάλη Σα-
μπεθάι, μέλους του Δ.Σ. της Κοινότητας, και 

αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την 

οικογένειά του.
2.  Να παραστεί το Δ.Σ. σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος. 
3. Να γίνει η κηδεία με κοινοτική δαπάνη. 
4.  Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 250 ευρώ σε ευαγή 

ιδρύματα της πόλης.
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

• Για τον Α. Γαβριηλίδη

Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών, που συνήλθε έκτακτα σήμερα 7.4.2010, 
ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του προέδρου κ. Βενιαμίν 
Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανά-
του του  αείμνηστου

ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
που διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης και 
για πολλά χρόνια Γραμματέας της Ι.Κ. Ρόδου και εργάστηκε άο-
κνα και με ιδιαίτερο ζήλο πολλά χρόνια ως υπεύθυνος του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Κοινότητάς μας, αφού άκουσε τον πρόε-
δρο να σκιαγραφεί τον δραστήριο και δυναμικό χαρακτήρα του 
εκλιπόντος, το συνεχές ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του στις 
κοινοτικές εκδηλώσεις, κερδίζοντας την αγάπη, την εκτίμηση 
και την αναγνώριση όλων των ομοθρήσκων,

ψηφίζει:  
1.  Να εκπροσωπηθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο στην κηδεία 

του.
2.  Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ του Πνευματικού 

Κέντρου.
3.  Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του και να 

δημοσιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

• Για τον Χ. Μάϊση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, 
συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Κυριακή 16 Μαΐου 2010, στις 4 
το απόγευμα, μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του

ΧΑΪΜ ΜΑΪΣΗ
Σημαντικό και αγαπητό μέλος της Κοινότητάς μας, που διετέ-
λεσε για πολλά χρόνια Ταμίας του Κοινοτικού μας Συμβουλίου, 
προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες.

Αποφάσισε ομόφωνα:

1.  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. προς την 
οικογένειά του.

2. Να παραστεί το Δ.Σ. σύσσωμο στην κηδεία του εκλιπόντος.
3. Να γίνει η κηδεία με κοινοτική δαπάνη.
4.  Να διατεθούν στη μνήμη του τα ποσά: 100 ευρώ στη Στέγη 

Ανηλίκων Βόλου, 100 ευρώ προς “Δος Ημίν Σήμερον” Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου και 100 ευρώ στο Σύλλογο Αιμοδοτών «Η ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ».

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

«ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ»
Επιστημονική Ημερίδα

Στις 26.4.10 πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα, στην Αί-

θουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στη Ζωσιμαία Παιδα-

γωγική Ακαδημία, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Κα-

τοχικά Γιάννενα». Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ομάδα 

Μελέτης της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας, το Τμήμα Φι-

λολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολι-

τικής επιστήμης του Πάντειου Πανεπιστημίου και την Ι.Κ. Ιω-

αννίνων. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο κ. Πάρις Πα-

παμίχος-Χρονάκης. 

Στην ημερίδα μίλησαν η καθηγήτρια - ιστορικός κα Ρένα 

Μόλχο, με θέμα «Πώς εξιχνιάζεται ένα έγκλημα που έμεινε 

ατιμώρητο», η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο βιβλίο 

του Χριστόφορου Σμινκ-Γκουστάβου «Μνήμες Κατοχής ΙΙ: Ιτα-

λοί και Γερμανοί στα Γιάννενα και η καταστροφή της εβραϊ-

κής κοινότητας», το οποίο περιέχει σημαντικά ντοκουμέντα 

από τα Γερμανικά Κρατικά Αρχεία, η κα Ελένη Κουρμαντζή, 

λέκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων με θέμα «Μαρτυρίες Γιαννιωτών για τη γερμανική κατο-

χή», η κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, καθηγήτρια της Νεο-

ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Κατοχικά Γιάννενα και Ολοκαύ-

τωμα: Η λογοτεχνία ως μαρτυρία», η οποία αναφέρθηκε στη 

λογοτεχνική παραγωγή που αφορά στους Εβραίους των Ιωαν-

νίνων, στις σχέσεις της Κοινότητας με την πόλη, και ειδικότε-

ρα στη συμβίωση του χριστιανικού και εβραϊκού πληθυσμού 

και ο ιατρός και συγγραφέας κ. Σάββας Μιχαήλ, ο οποίος επι-

κέντρωσε την ομιλία του στον γιαννιώτη εβραίο διανοούμενο 

και ποιητή, Γιωσέφ Ελιγιά, τον εντρυφήσαντα στη μεσαιωνική 

και νεότερη εβραϊκή σκέψη και ποίηση και τόνισε τον διωγ-

μό του Ελιγιά από τα Γιάννενα ως μια πρόδρομη συμβολική 

πράξη η οποία κορυφώθηκε με την εκτόπιση της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας των Ιωαννίνων στις 25 Μαρτίου 1944. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας κατέθεσαν επίσης τις μαρ-

τυρίες τους δύο αντιστασιακοί, μέλη της ΕΠΟΝ, που έζησαν 

τα γεγονότα της Κατοχής στα Γιάννενα. 
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ροζίνας Σαμουήλ Λεβή, ετών 95
-  Εσθήρ-Στέλλας Δανιήλ Καταλάν, ετών 97
- Σαμπεθάϊ Ιεσουά Ιεσουά, ετών 85
- Μωυσή Ματαθία Ματαθία, ετών 91
- Νίνας Δαυίδ Μπενφοράδο, ετών 86
- Σάρρας Σολομών Κοέν, ετών 89      

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ.  Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της 
Ελεονώρας Μπερέϊ, ετών 87.   

ΛΑΡΙΣΑ.- Απεβίωσε στις Η.Π.Α. και κη-
δεύτηκε στη Λάρισα η Εύα Καλδερών-
Γκανή, ετών 81.
 
ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος του Χαΐμ Μάρκου 
Μάϊση, ετών 73.    

• Απεβίωσε στο Ισραήλ ο Ιωχανάς Τσα-
ντίκος σε ηλικία 83 ετών. 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας ανακοινώθηκαν οι γεννήσεις των: 
- Τζούλιας, κόρης της Έστερ Μωϋσή και 
του Λέων Ναρ.
- Αβιά, κόρης της Βικτωρίας Σεφιχά και 
του Έρεζ Χαβίβ. 

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Στις 15.5.10 έγινε στη 
Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν η τελετή της 
θρησκευτικής ενηλικίωσης (Μπαρ Μι-
τσβά) του νεαρού Ζανώ Μονίνα. Ο Ζανώ 
διάβασε την Περασά της Εβδομάδας και 
δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές 
των συγγενών και φίλων που παρέστη-
σαν στην τελετή.   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 
• Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι τίμησαν 
με την παρουσία τους, τη συμπαράστασή 
τους και τον καλό τους λόγο τη μνήμη του 
αγαπημένου μας Μωϋσή Ματαθία.

Η γυναίκα του Παυλίνα
Τα παιδιά του Ανδρέας,  
Καρολίνα, Αλέξανδρος

Τα εγγόνια του Ίρμα και Άρις
Τα αδέλφια του Ίρμα Σαμουηλίδου

Ρίνα Κοέν
Βίκτωρ και Βέτα Μιωνή
Η μητέρα Ζερμαίν Κοέν

Τα ανήψια του
 
• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας 
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πέν-
θος για την απώλεια του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού Σα-
μπεθάι Ιεσουά.

Η σύζυγος Ευθυμία Ιεσουά
Τα παιδιά του Άννα & Σάμη Μπέγα

Αλμπέρτος & Ευτυχία Ιεσουά
Τα εγγόνια Έστερ & Αλμπέρτος Μπέγα

Σάμπη Ιεσουά

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με 
οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας για την απώλεια του αγα-
πημένου μας πατέρα και παππού Ιακώβ 
- Ζακ Μορδώχ. 

Τα παιδιά του Έμμυ Μέκιου
Λίλη Ρεκανάτη

Σολομών-Άλμπερτ & Ροζάλμπα Μορντώ
Τα εγγόνια

• Ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράστα-
ση στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού Αλμπέρτου Γαβριηλίδη. 

Η σύζυγος Φανή,
Τα παιδιά Ισαάκ - 

Λέων και Χαβούλα - Εύα
Τα εγγόνια Έστερ, Φανή

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας 
στάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια 
του αγαπημένου μας Αβραάμ Φράγκο. 

Η σύζυγος Βέτα Φράγκο
Τα παιδιά Ντίνος & Καίτη Φελλούς

Γιώργος & Φλώρα Δούγια
Τα εγγόνια Σέλλυ, Κλεάνθης, Τζουλιάννα,

Θανάσης, Φρίντα, Μίνος
Το δισέγγονο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

• Το Δ.Σ. και τα μέλη της Ι.Κ. Ιωαννίνων συγ-
χαίρουν τον κ. Ισαάκ Λαγαρή για την εκλογή 
του ως Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων και του εύχονται καλή επιτυχία στα 
δύσκολα καθήκοντα που αναλαμβάνει. 
• Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδι-
οδρομία στη Ντάφνα - Ροζίτα Τουρών, 
που έλαβε το πτυχίο Bachelor από το 
Athens Metropolitan College-University 
of Cyprus στην παιδαγωγική και συνε-

χίζει την εκπαίδευσή της στο Levinsky 
College of Education & στο Wingate 
Institute for Physical Education & Sports 
του Ισραήλ. 
• Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για κα-
λή σταδιοδρομία στον Άκη - Σόλων Φλω-
ρεντίν που τελείωσε πρώτος με άριστα το 
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και διάβασε τον όρκο. 
• Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για κα-
λή σταδιοδρομία στη Ρινάτ Ροφέλ που πή-
ρε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.    

Νέο Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών

Η νέα Κοινοτική Συνέλευση της Ι.Κ. Αθηνών 
που προέκυψε από τις εκλογές της 30.5.10 
εξέλεξε το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο 
συστάθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύν-
θεση: Πρόεδρος: Βενιαμίν Αλμπάλας, Αντι-
πρόεδρος: Βίκτωρ Ασσέρ, Γενικός Γραμμα-
τέας: Σάκης Λεών, Ταμίας: Ερρίκος Κόβο, 
Αν. Γραμματέας: Δανιέλ Εμμανουήλ, Αν. 
Ταμίας: Σάββας Οβαδίας, Μέλη: Καντέν 
Μπεναρδούτ, Ματίλντα Μπεράχα, Ηλίας 
Νεγρίν, αναπληρωματικά μέλη: Μωυσής 
Τζάφος, Αλβέρτος Φόρνης, Οββαδίας Να-
μίας και Αλβέρτος Ταραμπουλούς. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΣΑΜΠΗ ΚΑΜΧΗ»

Οι νέοι της Ι.Κ. Αθηνών που ενδιαφέρο-
νται να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές 
σπουδές στο Ισραήλ και να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα υποτροφιών «Σάμπη Καμχή» 
μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση 
στα γραφεία της Ι.Κ. Αθηνών. 
Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την αίτη-
ση, θα πρέπει να προσκομίσουν και τα 
εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό ση-
μείωμα, βαθμολογία Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
και το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορί-
ας της οικογένειας.  

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Δωρεές. Στο τεύχος Φεβρουαρίου – Μαρ-
τίου 2010 του εντύπου «Τα Νέα μας» εί-
χαμε δημοσιεύσει εκ παραδρομής ότι το 
Rothschild Foundation Europe έκανε δω-
ρεά 10.000 ευρώ για την αποκατάσταση 
των ζημιών της Συναγωγής Χανιών. Το 
σωστό ποσό της δωρεάς του Rothschild 
Foundation είναι 15.000 λίρες Αγγλίας.
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τους βανδαλισμούς στο εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης. 
Τέτοια φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας δεν έχουν κα-
μία θέση στην ελληνική κοινωνία, η οποία στέκεται απέναντι 
σε ενέργειες βίας και εθνικισμού. Οι αρμόδιες αρχές θα πρά-
ξουν ό,τι είναι απαραίτητο ώστε οι υπεύθυνοι αυτών των πρά-
ξεων να οδηγηθούν, το συντομότερο δυνατό, ενώπιον της δι-
καιοσύνης».
 
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε Δελτίο Τύ-
που της 15.5.2010, αναφέρει:
«Συνελήφθησαν, χθες 14.05.10 και κατά τις πρωινές ώρες, από 
αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τρεις 
(3) νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 21, 18 και 17 ετών, οι οποίοι κα-
τηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις σχετικές με πε-
ριύβριση νεκρών, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, κατοχή 
εκρηκτικών υλών, καθώς και για παράβαση του ν. περί Όπλων. 
Συγκεκριμένα, οι τρεις νεαροί μετέβησαν, την 03.50 ώρα, στη 
συμβολή των οδών Κ. Δημητρίου και Ζ. Καρέλλη, στην περιο-
χή της Σταυρούπολης, όπου με χρήση σπρέι, ανέγραψαν συν-
θήματα στο εξωτερικό τοιχίο του Εβραϊκού Κοιμητηρίου, στο 
οδόστρωμα, καθώς και στον τοίχο παρακείμενης μονοκατοικί-
ας. Στη συνέχεια, και ενώ η 18χρονη κατόπτευε τον γύρω χώρο, 
ο 17χρονος από κοινού με τον 21χρονο, εκσφενδόνισαν τρεις 
(3) βόμβες μολότοφ κατά του Κοιμητηρίου, χωρίς να προκλη-
θεί πυρκαγιά. Επιπλέον, συνελήφθη και τέταρτος ημεδαπός, 
ηλικίας 21 ετών, για υπόθαλψη εγκληματία και παρασιώπηση 
εγκλημάτων, καθώς γνώριζε τις προθέσεις και τις πράξεις των 
συνομηλίκων του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οι-
κία του τελευταίου (21 ετών), εντοπίστηκε ένα σπαθί, ενώ στην 
κατοχή του 17χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. 
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης». 

Στη ΡΟΔΟ 

Στις 16.5.10 άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο Μνημείο Ολο-
καυτώματος στη Ρόδο και στις 13.6.10 σημειώθηκε δεύτερο 
κρούσμα με την αναγραφή του συνθήματος “Juden Raus” στον 
εξωτερικό τοίχο της Συναγωγής του νησιού. 

Για το πρώτο περιστατικό το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος εξέδωσε το παρα-
κάτω Δελτίο Τύπου: 
«Ο βανδαλισμός του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Ρόδο, λί-
γες μόνον ημέρες μετά την αντίστοιχη επίθεση κατά του εβρα-
ϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί μία επικίνδυ-
νη τάση αύξησης των αντισημιτικών φαινομένων στη χώρα μας. 
Βάνδαλοι ρατσιστές, χρησιμοποιώντας βαρύ αντικείμενο, κα-
τέστρεψαν το Άστρο του Δαυίδ και ράγισαν τη μία πλευρά του 
γρανιτένιου Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ρόδου.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απηύθυνε επιστολές 
προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, 
Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη, καθώς και προς τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο κ. Γ. Πεταλωτή ζητώντας τη σύλληψη των δραστών 
αλλά και την προστασία των εβραϊκών Μνημείων και Ιδρυμά-

των ανά την Ελλά-
δα. Παράλληλα, επι-
στολές απευθύνθη-
καν προς το νομάρ-
χη Δωδεκανήσου κ. 
Γ. Μαχαιρίδη και το 
δήμαρχο Ρόδου κ. 
Χ. Χατζηευθυμίου 
ζητώντας τις ενέρ-
γειές τους για την 
αποκατάσταση των 
ζημιών.
Η Εβραϊκή Κοινότη-
τα της Ελλάδος δεν 
εισακούστηκε όταν 
είχε έγκαιρα προει-
δοποιήσει για τις συ-
νέπειες της αθώω-
σης του Κ. Πλεύρη, ο 
οποίος, μέσα από το 
αντισημιτικό βιβλίο 
του, ρητά προτρέπει 

σε πράξεις βίας κατά των Ελλήνων Εβραίων.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος την ύστατη στιγμή 
καλεί την κοινή γνώμη, την Κυβέρνηση, κάθε αρμόδιο και κάθε 
δημοκράτη πολίτη να αντιληφθεί πού οδηγεί ο κατευθυνόμενος 
από το φασισμό αντισημιτισμός και να αντιδράσει έντονα».

Ο νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, σε σχετική 
απάντησή του προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κ. Δαυίδ 
Σαλτιέλ, εκφράζει τη λύπη και τον αποτροπιασμό του για τη 
βεβήλωση του Μνημείου και αναφέρει: «Οφείλουμε και εγ-
γράφως να σας ενημερώσουμε, ότι μετά από αυτοψία στον 
χώρο, έδωσα προσωπική εντολή για αποκατάσταση των ζη-
μιών, με τη Νομαρχία να αναλαμβάνει το κόστος των απαιτού-
μενων εργασιών». 
Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Ροδίων κ. Χατζής Χατζηευ-
θυμίου, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, 
εκφράζει την λύπη και το θυμό του για αυτές τις ενέργειες και 
αναφέρεται στην προσφορά των Ροδιτών Εβραίων.   
Η Ι.Κ. Ρόδου με επιστολή της προς τον δήμαρχο εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη στάση του Δήμου.

Για την αναγραφή αντισημιτικών συνθημάτων στον εξωτερικό 
τοίχο της Συναγωγής, η Ι.Κ. Ρόδου ενημέρωσε το Κ.Ι.Σ. Ελλά-
δος, κατήγγειλε το συμβάν στην Αστυνομία και μερίμνησε για 
τη διαγραφή των συνθημάτων.   

Ακολούθως το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος απηύθυνε επιστολές στον δήμαρ-
χο Ροδίων, ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα κρούσματα, καθώς και 
στον Αστυνομικό Διευθυντή Δωδεκανήσου ζητώντας να «λη-
φθούν από την πλευρά της Αστυνομίας αυξημένα μέτρα περι-
φρούρησης των χώρων εβραϊκού ενδιαφέροντος». 

Συνέχεια από σελ. 1

Το ραγισμένο Μνημείο 

Ολοκαυτώματος της Ρόδου.
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Σ’ ένα συμβολικό χώρο, στην παλιά Αθήνα, στη συμβολή των 
οδών Μελιδόνη, Ερμού και Ευβούλου, τοποθετήθηκε ύστερα 
από πολύχρονες προσπάθειες του Εβραϊσμού το Μνημείο Ολο-
καυτώματος της Αθήνας. Δίπλα στη Συναγωγή, όπου τον Μάρ-
τιο του 1944 συνελήφθησαν οι Εβραίοι της πρωτεύουσας από 
τους Ναζί, αλλά και κοντά στην αρχαία Αγορά όπου ευρήματα 
μαρτυρούν την ύπαρξη Συναγωγής από τον 3ο αιώνα, στο χώρο 
συνοικίας όπου είχε κατοικηθεί από τους Εβραίους. 
Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγιναν, με επίσημη εκδήλω-
ση στις 10.5.2010, από τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κα-
κλαμάνη και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπά-
λα, παρουσία επισήμων και πλήθους κόσμου.
Στην ομιλία του ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στους δε-
σμούς μεταξύ Εβραίων και Χρι-
στιανών και στη σημασία του 
Μνημείου για την πόλη ώστε 
να θυμίζει ότι τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος ήταν «δικοί 
μας άνθρωποι, ήταν συμπολί-
τες μας, ήταν γείτονες». 
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. 
Βενιαμίν Αλμπάλας, στην ομι-
λία του επεσήμανε ότι το Μνη-
μείο «είναι ταυτόχρονα Μνη-
μείο και Μνήμα για να συνει-
σφέρει στην αιώνια ανάπαυση 
αυτών που δεν αξιώθηκαν να 
έχουν δικό τους τάφο». Ανα-
φερόμενος στην επιγραφή δί-
πλα στο Μνημείο με χαραγμένα 
τα λόγια του Ελι Βίζελ, ο πρόε-
δρος της Ι.Κ. Αθηνών τόνισε: «Ας είναι η θύμηση του διαβάτη, 
δικαίωμα και τιμή, εμπόδιο στον χθεσινό εχθρό να σκοτώσει 
τα θύματά του με δεύτερο θάνατο, τη λήθη».
Τη συμβολικότητα και την ιστορικότητα του χώρου τόνισε ο 
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στην προσφώνησή του 
αναφερόμενος στην πρώτη εγκατάσταση Εβραίων στην αρχαία 

Αθήνα: «Στα τέλη της δεύτερης χιλιετηρίδας π.Χ., Εβραίοι εγκα-
ταστάθηκαν στην Αρχαία Αθήνα, στην έρημη τότε βορειοδυτι-
κή πλευρά της Ακρόπολης, πλησίον της Αγοράς του Κεραμει-
κού, όπου βρισκόταν μια γέφυρα και γι’ αυτό και τους αποκά-
λεσαν «Γεφυραίους». Κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα από τον 
Άρειο Πάγο, οι Εβραίοι, που ήταν από τις δώδεκα φυλές των 
παιδιών του Ιακώβ, έκτισαν τον συνοικισμό τους που τον ονό-
μασαν «Μελτ - Μελίτ» που στη σημιτική γλώσσα σημαίνει “Κα-
ταφύγιο”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. 
και κατέληξε συγχαίροντας όλους όσους εργάστηκαν για την 
υλοποίηση της ανέγερσης του Μνημείου. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο εκπρόσωπος του πρωθυ-
πουργού και της Κυβέρνησης,  υπουργός Επικρατείας κ. Χά-

ρης Παμπούκης, η αντιπρόε-
δρος της Ισραηλινής Βουλής 
κα Ρουχάμα Αβραάμ-Μπαλίλα 
ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο επιζών του ναζιστικού στρα-
τοπέδου του Μαουτχάουζεν 
ακαδημαϊκός κ. Ιάκωβος Κα-
μπανέλλης ο οποίος, φανερά 
συγκινημένος, διάβασε απο-
σπάσματα από το βιβλίο του 
«Μαουτχάζουν».

Το Μνημείο
Το Μνημείο είναι δημιουρ-
γία της γλύπτριας Ντιάννας 
Μαγκανιά και αναπαριστά 
ένα μαρμάρινο διαμελισμέ-
νο Άστρο του Δαβίδ, που συμ-

βολίζει το πλήγμα που υπέστη ο Εβραϊσμός της Ελλάδας από 
τους Ναζί. Τα αποκομμένα τρίγωνα βρίσκονται διάσπαρτα σε 
μικρές ακανόνιστες αποστάσεις γύρω από το ακέραιο κεντρι-
κό τμήμα, που σηματοδοτεί τον συμπαγή πυρήνα που παρέμει-
νε για να συνεχίσει την ιστορική πορεία των Εβραϊκών Κοινο-
τήτων  στην Ελλάδα.

Το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας το οποίο 

αναπαριστά ένα διαμελισμένο Άστρο του Δαβίδ.

Στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Άλλη μία βεβήλωση εβραϊκού μνημείου προκλήθηκε στην Κο-
μοτηνή, στις αρχές του Ιουνίου 2010, στο Μνημείο Ολοκαυτώ-
ματος, με γκράφιτι και αγκυλωτούς σταυρούς στην μπροστινή 
πλευρά του.  Ο δράστης συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βε-
βήλωσης και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου η δίκη του προσ-
διορίστηκε σε τακτική δικάσιμο τον Σεπτέμβριο.    
Όπως γράφει η εφημερίδα «Ο Χρόνος» της Κομοτηνής (5.6.2010) 
ο φοιτητής που συνελήφθη «δεν υπολόγισε ότι υπήρχαν αυστη-
ρά μέτρα περιφρούρησης και η ενέργειά του έγινε αμέσως αντι-
ληπτή με αποτέλεσμα τη σύλληψή του». Το Κ.Ι.Σ.Ε. απέστειλε 
επιστολές στον δήμαρχο Κομοτηνής κ. Δημ. Κοτσάκη, καθώς 
και στον Αστυνομικό Διευθυντή Ροδόπης με τις οποίες εκφρά-
ζει την ικανοποίησή του για την «έγκαιρη αντίδραση των ορ-
γάνων ασφαλείας της Κομοτηνής». Σε απάντησή του προς το 

Κ.Ι.Σ.Ε. ο δήμαρχος Κομοτηνής δήλωσε ότι απερίφραστα κατα-
δικάζει το συμβάν και ενημέρωσε ότι ο Δήμος ήδη φρόντισε για 
την απάλειψη των συνθημάτων από το Μνημείο.

Στην ΚΑΒΑΛΑ 

Η Βόρεια Ελλάδα έγινε για άλλη μία φορά στόχος αντισημιτών 
και συγκεκριμένα η Καβάλα, όπου στον τοίχο που περιβάλει το 
εβραϊκό νεκροταφείο γράφτηκε το σύνθημα «εβραίοι εγκλη-
ματίες». Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το 
γεγονός έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Καβάλας κ. Κων. Σινι-
τσή, με την οποία ζητά από το Δήμο να μεριμνήσει για την απά-
λειψη των συνθημάτων καθώς και στην Αστυνομική Διεύθυν-
ση Καβάλας με την οποία ζητά να ληφθούν «μέτρα για τη σύλ-
ληψη των δραστών και την περιφρούρηση του χώρου προκει-
μένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών».
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Τον περασμένο Απρίλιο κατά το Γιομ Ασοά ο Ελληνικός Εβραϊ-
σμός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος με τε-
λετές που διοργάνωσαν οι Ισραηλιτικές Κοινότητες στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο.    

Στην Αθήνα: 
Στις 11.4.2010, η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσε τελετή που έγινε στο 
εβραϊκό νεκροταφείο στη Νίκαια.  
Κατά την τελετή οι Ραββίνοι Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ και Ισαάκ 
Μιζάν έψαλαν επιμνημόσυνη δέηση, στη μνήμη των 6.000.000 
Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού, μεταξύ των οποίων και 60.000 
Έλληνες Εβραίοι.   
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Έντυ Μωυσής, μέ-
λος της Εβραϊκής Νεολαίας Αθηνών, ο οποίος στην ομιλία του 
επεσήμανε ότι η μεγάλη οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει 
ως αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά στην Ευρώπη τα ρα-
τσιστικά κρούσματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η καλλιερ-
γούμενη ξενοφοβία αναδεικνύει νέους στόχους και ο αντιση-
μιτισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην αδιαφορία των λαών 
που έχουν τα δικά τους προβλήματα να λύσουν».
Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα ομιλία του προέδρου του Συλλό-
γου «Απόγονοι Θυμάτων Ολοκαυτώματος - Β΄ Γενιά» κ. Μάριου 
Σούση, ο οποίος τόνισε πως δεν πρέπει να ξεχάσουμε όσα συνέ-
βησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, διότι η λήθη οδη-
γεί στην επανάληψη τέτοιων γεγονότων. Ιδιαίτερα συγκινητική 
ήταν η ανάγνωση, από τις εκπροσώπους της Νεολαίας κα Σαρίνα 
Μιζάν και Καρολίνα Μιζάν, των 108 ονομάτων των παιδιών που 
στις 2 Απριλίου 1944, μεταξύ άλλων Αθηναίων, επιβιβάστηκαν 
σε τρένο από την Αθήνα με προορισμό το Άουσβιτς. 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με καταθέσεις στεφάνων.               

Στη Θεσσαλονίκη: 
Στις 11.4.2010 τελέσθηκε στη Συναγωγή Μοναστηριωτών επι-
μνημόσυνη δέηση στην οποία παρέστησαν ο υπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Χάρης Καστανίδης, ο υφυπουργός Μεταφορών κ. 
Γιάννης Μαγκριώτης, η υφυπουργός Εσωτερικών κα Θεοδώρα 
Τζάκρη, εκπρόσωποι των Αρχών της πόλης, του προξενικού Σώ-
ματος, βουλευτές και πλήθος κόσμου. 
Κύρια ομιλήτρια ήταν η ευρωβουλευτής κα Χρυσούλα Παλιαδέ-
λη, η οποία αφηγήθηκε τη συγκινητική μα και διδακτική ιστο-
ρία της Τζαμήλας, μιας εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη που 
έζησε τη φρίκη της εποχής. 
Σε κλίμα συγκίνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστα-
νίδης μαζί με τον  πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ, ανακοίνωσαν την απόφαση του Υπουργού να καταργηθεί 
ο νόμος 3933 / 1959 και το νομοθετικό διάταγμα 4016/ 1959, 
βάσει των οποίων η Ελλάδα παραιτείτο του δικαιώματος να δι-
κάσει Γερμανούς εγκληματίες πολέμου, αναστέλλοντας κάθε 
ποινική δίωξη εναντίον τους και μεταβιβάζοντας το δικαίωμα 
αυτό στις γερμανικές δικαστικές αρχές.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ο κ. Βίκτωρ Μπενοζίλιο απήγγει-
λε το ποίημα «Ελπίδα» του Λεβή Μπενοζίλιο και η κα Βεατρίκη 
Μόσιου διάβασε αποσπάσματα από το «Ημερολόγιο της Άννας 
Φράνκ». Τα δύο παιδιά είναι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. 
Τέλος,  όπως κάθε χρόνο, έξι επιζώντες των στρατοπέδων συ-
γκέντρωσης άναψαν ισάριθμα κεριά στη μνήμη των 6.000.000 

Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Την τελετή πλαισίωσε 
η Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.      

Στη Λάρισα:
Στις 13.4.2010, η Ι.Κ. Λάρισας διοργάνωσε μια λιτή τελετή, που 
ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Λάρισας, κ. 
Ηλία Σαμπετάι και το άναμμα των κεριών, στη μνήμη των θυμά-
των της Σοά, από τους επιζώντες ομήρους, οι οποίοι δημιούρ-
γησαν κλίμα συγκίνησης στην κατάμεστη Συναγωγή. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Απογό-
νων Θυμάτων Ολοκαυτώματος κ. Συμεών Ι. Φρανσές. Αναφερό-
μενος στα γεγονότα που έμελλαν να αποτελέσουν τη σκοτει-
νότερη σελίδα της ιστορίας, ανέλυσε τη μεθόδευση του διωγ-
μού κατά των Εβραίων από τους Ναζί, μίλησε για την αδιαφο-
ρία και τη συνενοχή πολλών λαών και ηγετών, τόνισε την υπο-
χρέωσή μας να θυμόμαστε τους «Δικαίους των Εθνών» που βο-
ήθησαν στη διάσωση πολλών Εβραίων, ενώ δεν παρέλειψε να 
στιγματίσει τα φαινόμενα άρνησης του Ολοκαυτώματος στην 
εποχή μας. Τέλος, αναφέρθηκε στους σκοπούς του Συλλόγου 
Απογόνων Θυμάτων Ολοκαυτώματος - Β΄ Γενιά και κυρίως στο 
Πρόγραμμα «Ανάκτηση και Καταγραφή των Θυμάτων του Ολο-
καυτώματος» του Ιδρύματος Γιαντ Βασέμ, μέσω του οποίου ο 
Σύλλογος Απογόνων, που το υλοποιεί στη χώρα μας, έχει κα-
ταφέρει να καταχωρήσει στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος 
περίπου 20.000 θύματα από την Ελλάδα. «Κάθε Εβραίος που 
χάθηκε στο Ολοκαύτωμα» τόνισε ο κ. Σ. Φρανσές «δικαιούται 
μνημόνευση στην Αιωνιότητα, αφού δεν αξιώθηκε ταφή». Στην 
εκδήλωση παρέστη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Β΄ Γενιάς, κ. 
Μάριος Σούσης, ο οποίος, με μια σύντομη ομιλία, θύμισε γε-
γονότα τραγικά, αλλά και ηρωικά και σκληρές αλήθειες, που 
συνδέονται με το Ολοκαύτωμα. Ενός λεπτού σιγή έκλεισε την 
εκδήλωση, ενός λεπτού περισυλλογή και μνήμη, ελάχιστος φό-
ρος τιμής σε εκατομμύρια αθώους νεκρούς.

Στο Βόλο:
Η εκδήλωση της Ι.Κ. Βόλου έγινε στη Συναγωγή, στις 11.4.10, 
με τη συμμετοχή των μελών της Κοινότητας.  
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσαν οι κύριοι Μωρίς Φρανσές και 
Μάκης Μωυσής. Τα κεριά άναψε ο κ. Ντίνος Μάτσας, όμηρος 
των ναζιστικών στρατοπέδων.
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία της κας Λουΐζας Κονέ, η οποία 
αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της Μνήμης του Ολο-
καυτώματος μέσα από τις μαρτυρίες των επιζώντων και τη σημα-
σία της εκπαίδευσης σε μια εποχή που γνωρίζουμε νέα επίθε-
ση του αντισημιτισμού από πολλές πλευρές. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στην υπόθεση Πλεύρη και την ανάγκη συμπαράταξης και 
αντίδρασης του εβραϊκού και του δημοκρατικού κόσμου στην 
αθώωση του ναζιστή από την ελληνική δικαιοσύνη.

Τα Νέα μας     € 0,01

•  Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα,  
τηλ.: 210 3244315-8 

• Eκδότης - Διευθυντής: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία 
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905 
•  Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 

142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.
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ΛΑΡΙΣΑ

Εορτασμός της επετείου Ανεξαρτησίας του Ισραήλ

Με επίσημο καλεσμένο τον πρέσβη του Ισραήλ κ. Αλί Γιαχία και 
με εκπροσώπους από άλλες Κοινότητες, τα μέλη της Κοινότητας 
Λάρισας, στις 22.4.10 γιόρτασαν την 62η επέτειο της Ανεξαρ-
τησίας του Κράτους του Ισραήλ. Η εκδήλωση άρχισε στη Συνα-
γωγή, με επιμνημόσυνη δέηση και άναμμα κεριών, στη μνήμη 
των πεσόντων στους αγώνες για την ανεξαρτησία του Ισραήλ. 
Αμέσως μετά, οι φωνές όλων ενώθηκαν στις χαρμόσυνες με-
λωδίες του Γιομ Αατσμαούτ και το σοφάρ σάλπισε χαρούμενα, 
ενώ υψωνόταν η σημαία του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας Λάρισας, κ. Μώρις Μαγρίζος, καλωσόρισε τον πρέσβη του 
Ισραήλ και αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη των Εβραίων της Δι-

ασποράς προς το Ισραήλ. Στη συνέχεια, ο πρέσβης κ. Γιαχία, 
με πολύ ζεστό, αυθόρμητο και ενθουσιώδη λόγο, περιέγραψε 
τη ζωή στο Ισραήλ που, όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, ισορ-
ροπεί ανάμεσα στη λύπη και στη χαρά, όπως ακριβώς συμβαί-
νει και στην εκδήλωση αυτή, που ο θρήνος για τους νεκρούς 
ήρωες των πολέμων, αλλάζει αμέσως στη χαρά της Ανεξαρτη-
σίας. Μίλησε ακόμη για τα θαυμαστά επιτεύγματα του Ισραήλ 
και τόνισε την ανάγκη και τις προσπάθειες που γίνονται για την 
επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή. Αφού διαβάστη-
κε το επίκαιρο μήνυμα του Προέδρου του Ισραήλ, Μπενιαμίν 
Νετανιάχου, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με τους 
Εθνικούς Ύμνους του Ισραήλ και της Ελλάδας. 
Η συνέχεια της εκδήλωσης, στο Πνευματικό Κέντρο, κύλησε 
επίσης από τη λύπη στη χαρά: ξεκίνησε με το άκουσμα ενός 
υπέροχου εβραϊκού τραγουδιού, με παράλληλη μετάφραση 
στα ελληνικά, αφιερωμένου στους στρατιώτες, που έχυσαν το 
αίμα τους για την ανεξαρτησία του Ισραήλ, αλλά και στη νέα 
γενιά, που παίρνει την υπόσχεση ότι «…αυτός θα είναι ο τε-
λευταίος πόλεμος!». Σειρά είχε τώρα η χαρά για τα 62α «γενέ-
θλια» του Ισραήλ. Πάνω σε μία μεγάλη τούρτα είχαν τοποθετη-
θεί τα αντίστοιχα κεράκια και η συντονίστρια της εκδήλωσης, 
Αλίνα Μωυσή, κάλεσε διαδοχικά, για το άναμμά τους, τον Ραβ-
βίνο, τον πρέσβη, τον πρόεδρο και τους επίτιμους προέδρους 

της Κοινότητας, καθώς επίσης μία εκπρόσωπο της γενιάς των 
Εβραίων που γεννήθηκαν μαζί με το Ισραήλ και μια μικρή μα-
θήτρια του σχολείου. Κάθε κερί και μια ευχή, για όλα τα χρόνια 
που θα ακολουθήσουν. Με όλα τα κεριά αναμμένα, η χορωδία 
των κυριών της Κοινότητας, ενισχυμένη από τις φωνές και τα 
ρυθμικά χειροκροτήματα όλων, τραγούδησε γνωστά εβραϊκά 
τραγούδια. Η γιορτή τελείωσε με ένα μήνυμα ελπίδας, καθώς 
ο πρέσβης του Ισραήλ, μαζί με τα παιδιά του σχολείου έσβη-
σαν τα κεράκια, φωνάζοντας δυνατά μία ευχή: «Γιγιέ Σαλώμ - 
Να γίνει Ειρήνη!»

Τελετή αναγόρευσης του Σ. Ματαλόν 
σε επίτιμο διδάκτορα

Τον περασμένο Μάιο έγινε η τελετή αναγόρευσης σε επίτι-
μο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Λάρισας του κ. Σαντίς Μα-
ταλόν, διακεκριμένου Αμερικανού πανεπιστημιακού. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», του 
νέου κτιρίου της σχολής, παρουσία των πρυτανικών και τοπι-
κών αρχών, μελών ΔΕΠ αλλά και εκπροσώπων της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Λάρισας.     
Τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αλαμπάμα των ΗΠΑ προσφώ-
νησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής 
κ. Κων. Γουργουλιάνης χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα για 
όλους, ενώ ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Πασχ. Μολυβδάς ανέ-
γνωσε τον «έπαινο» για να αναφερθεί και στο βιογραφικό του 
τιμώμενου και τέλος ο πρόεδρος της Ιατρικής, καθηγητής Κων. 
Μαλίζος επέδωσε το ψήφισμα και το Διάσημο του Τμήματος. Η 
τελετή ολοκληρώθηκε με τον κ. Ματαλόν να αναπτύσσει το θέ-
μα «Αναζητώντας την “Αχίλλειο πτέρνα” της γρίπης» αφού νω-
ρίτερα, συγκινημένος από τη διάκριση, αναφέρθηκε στα παιδι-
κά του χρόνια που πέρασε στη Λάρισα. Ο κ. Ματαλόν, που γεν-
νήθηκε στην Ελλάδα, ασχολείται με θέματα αιχμής, όπως είναι 
η γρίπη ενώ κατά την ακαδημαϊκή του θητεία, από το 1975 μέ-
χρι σήμερα, κατέλαβε θέσεις καθηγητού Φυσιολογίας, Βιοφυ-
σικής, Παιδιατρικής, Αναισθησιολογίας, Επαγγελματικής Υγιει-
νής, Μικροβιολογίας σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 

(Εφημερίδα «Ελευθερία Λάρισας», 7.5.2010)                  

Πίτσα, μπύρα και … ταινία!

Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση του Πνευματικού Κέντρου της 
Κοινότητας Λάρισας και την εγκατάσταση (χάρη σε δωρεές των 
οικογενειών Ρόζας Μισδραχή-ΗΠΑ και Αλέγρης Σασών), ενός 
πλήρους οπτικοακουστικού συστήματος, η Επιτροπή Πνευματι-
κής Δράσης είχε την ιδέα να κάνει τη Λέσχη ένα όμορφο, άνετο 
και ζεστό στέκι, για τακτικές συναντήσεις. Η πρόσκληση ήταν 
σαφής: «Αφορμή για κάθε συνάντησή μας θα είναι η προβο-
λή, στη μεγάλη οθόνη μας, μιας ενδιαφέρουσας ταινίας, την 
οποία θα απολαμβάνουμε όλοι μαζί, τρώγοντας ποπ-κορν και 
πίτσες και πίνοντας τις μπυρίτσες μας, όπως δηλαδή θα κάνα-
με στο σπίτι μας, με καλή παρέα! Γέλια ή κλάματα (ανάλογα με 
το έργο), κουβεντούλα και κάθε είδους σχολιασμός της ταινί-
ας… επιβάλλονται!»
Κάπως έτσι γεννήθηκε ο θεσμός «Πίτσα, μπύρα και ταινία!», 
που ήδη γέμισε ευχάριστα δύο κυριακάτικα απογεύματα, για 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ιούνιος 2010 Τα Νέα μας
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Ο πρέσβης του Ισραήλ με τα παιδιά του σχολείου της Ι.Κ. Λάρισας 

σβήνουν τα κεριά στην τούρτα γενεθλίων του Ισραήλ.



8ενημέρωση
Συνάντηση του προέδρου του Κ.Ι.Σ.Ε. με τον Πρόεδρο της Βουλής

Στις 17.6.2010 ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνι-
κο. Καλωσορίζοντας τον κ. Σαλτιέλ ο Πρόεδρος της Βουλής (φωτογραφία) αναφέρθηκε στην αρμονική συμβίωση μεταξύ Ελλή-
νων πολιτών Εβραίων και Χριστιανών ανά τους αιώνες, ενώ με συγκίνηση μίλησε για την Ισραηλιτική Κοινότητα της γενέτειράς 
του Καστοριάς.
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., αφού ευχαρίστησε για τη συνάντηση και τη θερμή υποδοχή, έθεσε στον κ. Πετσάλνικο καίρια θέμα-
τα του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ειδικότερα συζητήθηκε το θέμα του αντισημιτισμού, τις εκδηλώσεις του οποίου ο Πρόεδρος της 

Βουλής καταδίκασε απερίφραστα, η ετήσια Ημέρα Μνήμης του Ολο-
καυτώματος και οι σχετικές εκδηλώσεις που γίνονται στη χώρα μας, 
κ.ά. Κατά τη συζήτηση έγινε ιδιαίτερη μνεία στους Εβραίους που θή-
τευσαν ως Βουλευτές ή Γερουσιαστές στη Βουλή των Ελλήνων μετα-
ξύ 1915 και 1936. Εικοσιένας βουλευτές ήταν Εβραίοι της Θεσσαλο-
νίκης. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον και απο-
φασίστηκε η έκδοση από τη Βουλή ειδικής μελέτης.

Συνεργασία με τον υπουργό Επικρατείας 
κ. Χ. Παμπούκη

Σε συνεργασία του προέδρου του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος με τον υπουργό Επι-
κρατείας κ. Χ. Παμπούκη τέθηκε το θέμα των αδυναμιών που παρου-
σιάζει το Ελληνικό νομικό σύστημα σε μερικές περιπτώσεις απονο-
μής δικαιοσύνης, καθώς επίσης και οι ενέργειες της Πολιτείας για την 
έμπρακτη καταπολέμηση των φαινομένων του αντισημιτισμού. 
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πολλά μέλη της Κοινότητας. Είναι μεγάλη χαρά, για το Συμβού-
λιο και τις Επιτροπές της Κοινότητας, να βλέπουν ότι οι προ-
σπάθειές τους βρίσκουν ανταπόκριση και αγκαλιάζονται με εν-
θουσιασμό. Κι αυτό που πιο πολύ μας άρεσε ήταν η σύνθεση 
της παρέας που συγκεντρώθηκε. Από τα πιο ηλικιωμένα μέλη 
της Κοινότητάς μας, μέχρι μικρά παιδιά, τα οποία μάλιστα πα-
ρακολούθησαν τις ταινίες με πολύ ενδιαφέρον και συζήτησαν 
μετά τις απόψεις τους! Καθώς όμως το καλοκαιράκι μας χτυ-
πά ήδη την πόρτα κι επειδή δεν διαθέτουμε θερινό κινηματο-
γράφο, δώσαμε το επόμενο ραντεβού για … πίτσα, μπύρα και 
ταινία, το φθινόπωρο.  

ΒΟΛΟΣ

Υποτροφίες της Κοινότητας σε φοιτητές

Η Ι.Κ. Βόλου αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφίες σε φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα παρουσιάσουν εργασία 
με εβραϊκά θέματα. Το Πανεπιστήμιο ανέθεσε στην καθηγήτρια 
κα Βασιλική Γιακουμάκη την υλοποίηση των διαδικασιών.
Η κα Γιακουμάκη, καθηγήτρια στον τομέα Ανθρωπολογίας, του 
τμήματος ΙΑΚΑ ανέθεσε στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μα-
θήματος με θέμα την «Εβραϊκή Ταυτότητα».
Στις 19.4.10, ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. Μαρσέλ Σολο-
μών, μετά από πρόσκληση της κα Γιακουμάκη, παρακολούθησε  
το μάθημα της τάξης, όπου ανακοίνωσε τη χορήγηση των δύο 
υποτροφιών στις καλλίτερες εργασίες ενώ για όλους τους υπό-

λοιπους ένα συμβολικό δώρο για τη συμμετοχή τους. 
Ακολούθησε άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλές ερωτή-
σεις από τους φοιτητές προς τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου. 
Οι υποτροφίες, οι οποίες θα κριθούν από τριμελή επιτροπή κα-
θηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -με την συμμετοχή της 
καθηγήτριας κας Ρίκας Μπενβενίστε- θα χορηγηθούν στο τέ-
λος του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 μαζί με τις ήδη τρεις 
θεσμοθετημένες από την Ι.Κ. Βόλου υποτροφίες που δίνονται 
σε ισάριθμους αριστούχους φοιτητές.     

Μάθημα με θέμα τους Εβραίους 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τη Δευτέρα 26.4.10 κλήθηκαν από τον καθηγητή του Παι-
δαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κων. 
Μάγο τα μέλη της Κοινότητας να παραστούν στο μάθημα με 
εβραϊκό θέμα.
Στο μάθημα και μετά την εισήγηση του κ. Μάγου, ο επίτιμος 
πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Ραφαήλ Φρεζής αναφέρθηκε στην 
ιστορία και την παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα και ειδικό-
τερα στην περιοχή μας.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση που προέκυψε από ερω-
τήσεις που υπέβαλαν οι φοιτητές στους κ. Ραφαήλ Φρεζή και 
Μαρσέλ Σολομών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις οι φοιτητές 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εβραϊκά θέματα και ήταν 
ενημερωμένοι και με πολύ θετική διάθεση.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Τα Νέα μας Ιούνιος 2010


