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ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 
Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς:
70 χρόνια από την αναχώρηση 

 του πρώτου συρμού 
Εκδηλώσεις Μνήμης στη Θεσσαλονίκη 

Mε το σύνθημα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ έγινε στη Θεσσαλονίκη, από 15 – 17 
Μαρτίου 2013, σειρά εκδηλώσεων Μνήμης τιμώντας την τραγι-
κή επέτειο των 70 χρόνων από την έναρξη των εκτοπίσεων του 
εβραϊκού πληθυσμού στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου, 
με την αναχώρηση το πρώτου συρμού από τη Θεσσαλονίκη για 
το Άουσβιτς, στις 15.3.1943.
Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσα-
λονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα και το Πα-
γκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC). Κορυφαίες στιγμές: η συμβο-
λική και συγκινητική πορεία (φωτογραφίες), με επικεφαλής τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, που ξεκίνησε από 
την πλατεία Ελευθερίας και κατέληξε στον παλαιό σιδηροδρο-
μικό σταθμό, όπου επιζώντες των στρατοπέδων τοποθέτησαν 
λουλούδια στις ράγες των τρένων. Επίσης, η τελετή Μνήμης στη 
Συναγωγή Μοναστηριωτών, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυ-
πουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο του WJC κ. Ρόναλντ 
Λόντερ. Ακόμα, η σαφής και δυναμική θέση που εκφράστηκε 
απ΄ όλους τους παράγοντες για καμία ανοχή σε φαινόμενα ρα-
τσισμού και αντισημιτισμού. Η παρουσία 50 και πλέον εβραϊκών 
προσωπικοτήτων από όλον τον κόσμο, οι οποίοι συγκάλεσαν 
στη Θεσσαλονίκη τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του WJC. Επιπλέον, υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
όπως συναυλία σεφαραδίτικης μουσικής και έκθεση φωτογρα-
φίας, ήταν ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που ση-
ματοδότησαν τις εκδηλώσεις Μνήμης. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα 
δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο των «Νέων μας», ενώ τα κείμενα 
των βαρυσήμαντων ομιλιών του πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά, 
του προέδρου του WJC κ. Ρ. Λόντερ και του προέδρου του ΚΙΣΕ 
και της Ι.Κ.Θ. κ. Δ. Σαλτιέλ δημοσιεύονται στο περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ 
τ. Ιαν.-Μαρ. 2013.
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ΜΗΝΥΜΑ
του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

Αγαπητοί ομόθρησκοι,
Στο τέλος της θητείας μου ως προέδρου του ΚΙΣΕ αισθάνομαι 
την ανάγκη να απευθυνθώ στους αδελφούς ομοθρήσκους για 
να παρουσιάσω μερικά από τα ζητήματα που μας αφορούν: 
Κατ΄ αρχήν χρειάζεται να σημειωθεί ότι η τριετία (2010 – 2012), 
κατά την οποία διοίκησε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο το 
απερχόμενο Δ.Σ., υπήρξε μία τριετία δύσκολη και ανατρεπτική 
για την χώρα. 
Κατά την τριετία αυτή άλλαξε ολόκληρη η πολιτική, η κοινωνική 
και κυρίως η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. 
Συγκεκριμένα στην εξουσία ήλθαν τρεις διαφορετικές κυβερ-
νήσεις με τρεις πρωθυπουργούς, έγιναν δύο φορές εκλογές και 
εφαρμόστηκαν τρία Μνημόνια που μετέβαλαν ριζικά την ελλη-
νική οικονομία. Τα όποια προγράμματα, οι προϋπολογισμοί που 
είχαν καταρτιστεί από οργανισμούς όπως το ΚΙΣΕ ανετράπησαν 
εκ βάθρων. Τίποτα δεν μπόρεσε να ισχύσει όπως ήταν επιθυμητό.
Οι συνέπειες της βαριάς οικονομικής κρίσης, καθώς και οι κοινω-
νικές και ηθικές συνέπειες της ανόδου της ακροδεξιάς επηρέα-
σαν κι επηρεάζουν τη χώρα, αλλά και τον Εβραϊσμό της Ελλάδος.
Μέσα σ΄ αυτή την κρίσιμη συγκυρία το Δ.Σ. επέτυχε να επιτε-
λέσει σ΄ όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του ένα πολύ 
σημαντικό έργο που εκτείνεται στο εσωτερικό και στο εξωτερι-
κό της Ελλάδας. Με τα δεδομένα, λοιπόν, μιας κατάστασης που 
αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, όπου δεν υπήρξε και δεν 

υπάρχει καμία 
σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α 
πιστεύουμε ότι 
πράξαμε το κα-
λύτερο δυνατόν.
Χωρίς να ανα-
φερθώ με λε-
πτομέρειες στη 
δραστηριότητα 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
ΚΙΣΕ θα τονίσω 
επιγραμματικά 
τους βασικούς 
άξονες στους 
οποίους επικε-
ντρώθηκαν οι 
π ρ ο σ π ά θ ε ι έ ς 
μας: 
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΜΗΝΥΜΑ του Προέδρου του ΚΙΣΕ
Συνέχεια από τη σελ.  1

Αντιμετώπιση Αντισημιτισμού: 

Σε αυτό το μεγάλο θέμα που απασχο-
λεί  συνεχώς τον Εβραϊσμό της Ελλά-
δος, νέα στοιχεία -όπως η άνοδος της 
ακροδεξιάς και η εκλογή βουλευτών 
της νεοναζιστικής «Χρυσής Αυγής» για 
πρώτη φορά στην Ελληνική Βουλή- 
προσέθεσαν καινούργια δεδομένα, και 
κατέστησαν σημαντική την ανάγκη για 
δράση. Και πράγματι η αντίδρασή μας 
ήταν άμεση τόσο σε επίπεδο δημοσί-
ων δηλώσεων, όσο και σε επίπεδο προ-

γραμματισμού (συστήσαμε την ειδική Επιτροπή αντιμετώπισης 
Αντισημιτισμού). 
Ως κορυφαίο παράδειγμα αντίδρασης τονίζουμε τις εκδη-
λώσεις που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο στη Θεσσαλονί-
κη. Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε 
Συναγωγή και σθεναρά επανέλαβε το «Ποτέ ξανά». Παράλλη-
λα, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, και ο παγκόσμιος εβραϊσμός 
έδωσαν ένα δυναμικό παρόν. Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο 
(WJC) βρέθηκε δίπλα μας, καθώς διοργάνωσε στις 17.3.2013 στη 
Θεσσαλονίκη, τη Συνεδρίαση του Εκτελεστικού του οργάνου, 
υπό τον πρόεδρο Ρόναλντ Λόντερ, μεταφέροντας με αυτόν τον 
τρόπο μια σαφή πολιτική θέση / απάντηση στην άνοδο της νε-
οναζιστικής Χ.Α., παράλληλα με την απότιση φόρου τιμής στα 
θύματα του Ολοκαυτώματος.  
Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, τονίζω ότι το ΚΙΣΕ σε κάθε περί-
πτωση έκφρασης αντισημιτισμού έκανε γνωστή τη θέση του Ελ-
ληνικού Εβραϊσμού σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι προσπάθειές 
μας κατευθύνθηκαν σε δύο σημαντικά παράλληλα επίπεδα που 
αφορούν την Εκπαίδευση και την Αντιρατσιστική νομοθεσία.

Παιδεία: 

Στον τομέα της Παιδείας τονίζουμε την άριστη συνεργασία με 
το αρμόδιο υπουργείο. Θεωρώ σημαντικό επίτευγμα την επιχο-
ρήγηση των προγραμμάτων του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος 
για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος και την διεξαγωγή των 
σεμιναρίων του ΕΜΕ για εκπαιδευτικούς και σε άλλες πόλεις, 
εκτός των Αθηνών, όπως στα Ιωάννινα και στο Βόλο. 

Νομοθετικές ρυθμίσεις:

Για την τροποποίηση της αντιρατσιστικής Νομοθεσίας επιση-
μαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά από το 1979 που ο εν λόγω νόμος 
τυγχάνει επεξεργασίας. Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυστη-
ρότερες ποινές και νέες διατάξεις, όπως π.χ. την ποινικοποίηση 
της άρνησης του Ολοκαυτώματος, που τόσο σοβαρά προβλημά-
τισε στη διάρκεια της δίκης Πλεύρη. 
Για το θέμα της δίκης αυτής, θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την 
οφειλόμενη  συμπαράσταση που και η απερχόμενη Διοίκηση 
εξέφρασε προς τους εκπροσώπους του Εβραϊσμού, οι οποίοι 
όλα αυτά τα χρόνια (από το 2007) έχουν επωμισθεί το βάρος 
της δικαστικής υπόθεσης του άκρως συκοφαντικού και αντι-
σημιτικού βιβλίου του Κ. Πλεύρη. Όπως είναι γνωστό, σήμερα 
βρίσκονται αντιμέτωποι με ντροπιαστικές κατηγορίες. Το ΚΙΣΕ 
είναι πάντα στο πλευρό τους. 

Στο θέμα τον νομοθετικών ρυθμίσεων επιγραμματικά αναφέρω, 
επίσης, την κατάργηση των νόμων που απαγόρευαν τη δίωξη 
εγκληματιών πολέμου, καθώς και τη σημαντικότατη ρύθμιση 
για την ανάκτηση της ιθαγένειας σε ελληνοεβραϊκής καταγω-
γής Ισραηλινούς πολίτες που την έχασαν στο τέλος του πολέμου. 

Βοήθεια ασθενέστερων ομάδων: 

Με μία δυναμική εκστρατεία πληροφόρησης των εβραϊκών ορ-
γανισμών του εξωτερικού, ενημερώσαμε για τις δυσχέρειες που 
πλήττουν τους εβραϊκούς οργανισμούς ανά την Ελλάδα, τους νέ-
ους, τις ασθενέστερες ομάδες και τους επιζώντες του Ολοκαυτώ-
ματος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μας βοήθησαν. Χαρακτηριστικά 
θα τονίσω ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετών οι επιχορηγήσεις 
της Claims Conference πολλαπλασιάστηκαν. Μας βοήθησαν ακό-
μη και φορείς που το έργο τους δεν εστιάζεται στις κοινωνικές 
υπηρεσίες, όπως π.χ. η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή. 

Σχέσεις με το εξωτερικό – Σχέσεις Ελλάδος & Ισραήλ:

Θεωρώ απαραίτητο να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στη ση-
μαντική ανάπτυξη των σχέσεων με εβραϊκούς οργανισμούς 
του εξωτερικού. Υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από ΗΠΑ 
και Ευρώπη ενέτειναν τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα κατά 
την πρόσφατη τριετία. Οργανώσεις όπως οι: Conference of 
Presidents of Jewish Federations of North America, American 
Jewish Committee, και CRIF  είχαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τους σημαντικότερους 
υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα των 
επισκέψεων αυτών ήταν πολλαπλά θετικά: συνέβαλλαν στην 
προώθηση των θεμάτων του Ελληνικού Εβραϊσμού προς τους 
αρμόδιους επίσημους φορείς της χώρας, αλλά και στη σύσφιξη 
των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. 
Το θέμα των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ επιθυμώ να το υπο-
γραμμίσω ιδιαίτερα, διότι ύστερα από πολλά χρόνια ο Ελληνικός 
Εβραϊσμός βιώνει το νέο θετικό κλίμα και γεμίζει ικανοποίηση. Ο 
Ελληνικός Εβραϊσμός είχε ενεργό ρόλο και σ΄ αυτόν τον τομέα: 
Δώσαμε το παρόν σε κάθε επίσκεψη Ισραηλινού εκπροσώπου 
και διοργανώσαμε ενημερωτικές συναντήσεις. Οι επισκέψεις 
Νετανιάχου, Πέρες, Λίμπερμαν και Μπαράκ στην Αθήνα, όπως 
και αντίστοιχα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια στο 
Ισραήλ, είναι τα χαρακτηριστικότερα σημεία αναφοράς. 

Ολοκληρώνοντας αυτό το σημείωμα, θα ήθελα να τονίσω ότι σ΄ 
όλο το διάστημα της θητείας του Συμβουλίου μας ασχοληθήκα-
με με πολλά άλλα ατομικά και ομαδικά ζητήματα ομοθρήσκων 
καθώς και των Κοινοτήτων. Πράξαμε κάθε φορά το καλύτερο 
δυνατό, με προσωπική μου πάντα συμμετοχή και γι΄ αυτό εί-
μαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον 
θα διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα της αδελφικής συνεργασίας 
ώστε να εξυπηρετούμε σαν μία οικογένεια τις κοινές προοπτικές 
και να διατηρούμε τις θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδό-
σεις μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά οι Εβραίοι αιώνες τώρα 
έχουμε μάθει να προσπερνάμε τις αντιξοότητες και να κοιτά-
ζουμε το μέλλον με ελπίδα. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δαυίδ Σαλτιέλ
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Ιάκωβου Χαΐμ Ατούν, ετών 92
– Έλλης Νικολάου Παρλαβάντζα, ετών 67
– Λιλής Αβραάμ Μορδώχ, ετών 92
– Ιουδήθ Μέντες Τιάνο, ετών 95
– Βερνάρδου Ιάκωβου Φίσσερ, ετών 90
– Αλβέρτου Βίκτωρ Γιακοέλ, ετών 87.   

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνα-
τοι των:
– Κλάρας Αβραάμ Καπέτα, ετών 97
– Σαμουέλ Σολομών Φλωρεντίν, ετών 90.   

 ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Βενιαμίν Μεναχέμ Μισδραχή, ετών 54
– Σουλτάνας Μωυσή Ζακάρ, ετών 91. 

 Για την Λιλή Α. Μορδώχ – Ταμπάχ 

Η Λιλή Μορδώχ Ταμπάχ έφυγε από τη 
ζωή τον Φεβρουάριο του 2013. Υπήρ-
ξε μία γυναίκα δραστήρια, γεμάτη αγά-
πη για τον πλησίον, η οποία προσέφε-
ρε απλόχερα την στήριξή της, ηθική 
και υλική στο κοινωνικό έργο της WIZO 
από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και 
μετά. Θα την θυμόμαστε με πολλή αγά-
πη και σεβασμό.

Τα παλαιά μέλη της WIZO Ελλάδος 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους  συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
το χαμό της αγαπημένης μας Ζουλτά-
νας Ζακάρ.

 Οι οικογένειες:
Λουΐζας Βραχωρίτη

Ρίτας Ελιέζερ
Μαίρης & Δανιήλ Γκιούλη

Τα εγγόνια 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας 
ανακοινώθηκε η γέννηση των διδύμων 
Ντανιέλ και Αμελί, γιου και κόρης της 
Εριέττας Μαΐρ και του Πάρη Ανατολίτη. 
 ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας 
ανακοινώθηκε η γέννηση του Βίκτωρ, 
γιου της Καρολίνας Ρεϊτάν και του Σί-
μων Μαγρίζου. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Λά-
ρισας συγχαίρει ολόθερμα τη Μάρθα 
Ρούσσου, του Αλβέρτου και της Έστερ, 
που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπου-
δές της στο Τμήμα Marketing και Επικοι-
νωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και της εύχεται να έχει καλή 
συνέχεια στις μεταπτυχιακές σπουδές 
της και συνεχή πρόοδο στη σταδιοδρο-
μία και στη ζωή της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Από 30 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2013 
πραγματοποιείται στο Ισραήλ το Διπλω-
ματικό Σεμινάριο για τους νέους Εβραί-
ους ηγέτες. Συμμετοχή μπορούν να δη-
λώσουν Εβραίοι νέοι από 26-37 ετών. Το 
Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κα-
λύπτει όλα τα έξοδα του σεμιναρίου και 
των εκδρομών, όχι όμως την πτήση από/
προς το Ισραήλ. 
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μόνο στην 
Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Δη-
λώσεις  συμμετοχής έως 21 Απριλίου 
2013, τηλ. 2106705513. 
 Πατήστε στο link για περισσότε-
ρες πληροφορίες. http://www.mfa.
gov. i l /M FA /About+the+Ministr y/
S t r u c t u r e + a n d + d e p a r t m e n t s /
Diplomatic_ Seminar_for_Young_
Jewish_Leaders_2013.htm

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Μία νέα πρόταση στο χώρο των εξειδι-
κευμένων –με εβραϊκό προσανατολισμό- 
εκδρομών, δίνει η εταιρία «Jewish Tours» 
του Σαλβατόρ Λεβή. Εκδρομή 8 ημερών, 
από τις 19 έως τις 27 Μαΐου, στην Καστίλ-
λη (κεντρική Ισπανία) και την Αναδαλου-
σία (Νότια Ισπανία), ακολουθώντας τους 
«δρόμους των Σεφαρντίμ». Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει Μαδρίτη, Τολέδο, Σε-
βίλλη, Γρανάδα και Κόρδοβα. Χωρίς να 
παραλείπει τα μνημεία γενικού τουριστι-
κού ενδιαφέροντος, προσφέρει επιπρο-
σθέτως ξεναγήσεις στα εβραϊκά μνημεία 
της περιοχής και πλήρη ιστορική και κοι-
νωνική ανασκόπηση των εβραϊκών κοινο-
τήτων της Καστίλλης και της Αναδαλουσί-
ας με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 
τους. Πράδο στη Μαδρίτη, Μεθκίτα στην 
Κόρδοβα, ζωντανό φλαμένκο στη Σεβίλ-

λη, Αλάμπρα στη Γρανάδα είναι μόνο λί-
γα από τα αξιοθέατα που περιλαμβάνει η 
εκδρομή. Με επαγγελματική ξενάγηση σε 
κάθε πόλη και όλα τα γεύματα να συμπε-
ριλαμβάνονται στην χαμηλότερη δυνατή 
τιμή, μόνο για φέτος, ως προσφορά της 
νεοσύστατης εταιρίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Σαλ-
βατόρ Λεβή στο 6932 429 741 και 210 92 
33 919.    

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΕ

Μετά από τις εκλογές που έγιναν στην 
ΕΝΕ στις 24.12.2012, προέκυψε το νέο 
Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως 
εξής: Πρόεδρος Σαλίνα Μαΐρ, Αντιπρόε-
δρος Ρόζα Αλχανάτη, Ταμίας Α’ Ντέμπο-
ρα Επστάιν, Ταμίας Β’ Ισαάκ Τεπελένης, 
Γραμματέας Α΄ Έστερ Μπέγα, Γραμματέ-
ας Β΄ Σέλλυ Αλχανάτη, Μέλη Ντέιβιντ Νε-
γρίν, Ηλίας Σαλτιέλ και Μπάρυ Σεβή.  

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την Εσ. Κοέν

  Το Συμβούλιο της WIZO συνήλθε εκτά-
κτως στις 6.1.2013 με το θλιβερό άγγελ-
μα του θανάτου του επί χρόνια δραστή-
ριου μέλους της WIZO

ΕΣΘΗΡ-ΝΙΚΗΣ ΚΟΕΝ

χήρας Λεών –Γιουδά Κοέν και
Αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κη-
δεία της.

2. Να απευθύνει προς την οικογένεια της 
εκλιπούσης τα θερμά του συλλυπητήρια.

3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα 
στον εβραϊκό Τύπο της Θεσσαλονίκης 
και της Αθήνας. 

Η Πρόεδρος ΦΛΩΡΑ ΜΙΧΑΕΛ
Η Γραμματέας ΝΤΑΙΖΗ ΒΑΡΣΑΝΟ

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

  Τεχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος, 
Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.
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Συνέχεια από τη σελ. 4

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ  ΣΕ «ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»
Σε εκδήλωση που έγινε στις 12.3.2013, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Ι.Κ. Αθηνών, η Πρεσβεία του Ισραήλ και το Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) απέδωσαν φόρο τιμής 
σε τρεις «Δικαίους των Εθνών», τρία εξαιρετικά παραδείγματα 
θάρρους, αυτοθυσίας και ανθρωπισμού. Ο πρέσβης του Ισρα-
ήλ, κ. Αριέ Μέκελ και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
απένειμαν τα μετάλλια και τον τίτλο του «Δικαίου των Εθνών» 
σε τρεις ακόμη Έλληνες Χριστιανούς, οι οποίοι κατά την Γερμα-
νική Κατοχή διέσωσαν διωκόμενους Εβραίους συμπατριώτες 
τους. «Δίκαιοι των Εθνών» ανακηρύχθηκαν η Λέλα Καραγιάν-
νη, για τη διάσωση της οικογένειας του Σολομών Κοέν από τη 
Θεσσαλονίκη, καθώς και ο Γιώργος και η Πολύμνια Θεοδωράκη 
για τη διάσωση της Μπεατρίς Ματαλών, από τη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και μίλησε ο υφυπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος τόνισε όχι μόνο το 
θάρρος αλλά και τα γνήσια ανεξίθρησκα αισθήματα, υπεράνω 
κάθε διάκρισης, που ώθη-
σαν τους «Δικαίους» να βο-
ηθήσουν τους κατατρεγμέ-
νους συνανθρώπους τους. 
Σε δύσκολες στιγμές και σε 
καιρό στερήσεων, πολέμου 
και κατοχής οι άνθρωποι 
που τιμώνται σήμερα αυ-
θόρμητα βοήθησαν, ενώ 
σήμερα κάποιοι εκμεταλ-
λεύονται τις δυσκολίες και 
τα δεινά των ανθρώπων για 
να διασπείρουν το μίσος, 
υπογράμμισε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Καραγκούνης, 
ο οποίος σε έντονο τόνο 
καταδίκασε τα φαινόμενα 
της ανόδου ακραίων ιδεο-
λογιών. «Να ξέρουν, τέλος, όλοι όσοι εμπορεύονται, πολιτικά 
και ιδεολογικά, τα τοξικά απόβλητα του ναζισμού, ότι χάρη 
σε ανθρώπους, όπως αυτοί που σήμερα τιμούμε, αλλά και τις 
ιστορικές μας εμπειρίες που καμία άρνηση του Ολοκαυτώμα-
τος, όσο επιτήδεια και αν είναι, δεν μπορεί πια να συσκοτίσει, 
να ξέρουν λοιπόν, ότι το 2013 δεν είναι 1930, ούτε και θα επι-
τρέψουμε ποτέ, όλοι μαζί ενωμένοι, να ξαναγίνει», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Καραγκούνης.

Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ στην προσφώνησή του 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της αναγνώρισης και της έκ-
φρασης ευγνωμοσύνης προς τους σωτήρες και στη διδακτι-
κή σημασία που έχει η προβολή παρόμοιων υποδειγμάτων 
θάρρους. Στηλιτεύοντας την αναβίωση του νεοναζισμού ο 
πρόεδρος του ΚΙΣΕ τόνισε ιδιαίτερα: «Ανησυχώ για την ανα-
βίωση του πολιτικού νεοναζισμού στην Ελλάδα. Η εφιαλτική 
σύνδεση της μισαλλοδοξίας του ρατσισμού με τον λαϊκισμό 
του αντιεβραϊσμού, ενωμένα σε ακραία εκδοχή του πολιτικού 
φάσματος, δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για το σύνολο 
του λαού και της χώρας». 

Ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ αναφέρθηκε στη σημασία 

του τίτλου του «Δικαίου», στο ρόλο και το έργο του Ιδρύματος 
Γιαντ Βασέμ για τη Διαιώνιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο ηθοποιός κ. Αλμπέρτος 
Φάις, εμπλουτίστηκε με την προβολή ντοκυμαντέρ για τη Λέλα 
Καραγιάννη, που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης και κινηματογρα-
φικός παραγωγός κ. Βασίλης Λουλές.  

Κατά τη συγκινητική τελετή της απονομής που ακολούθησε 
το μετάλλιο για τη Λέλα Καραγιάννη παρέλαβαν τα εγγόνια 
της ο κ. Αλέξανδρος και η κα Ιωάννα Παπαγιάννη. Ο κ. Παπα-
γιάννης ανέγνωσε μήνυμα της θείας του Ελένης Καραγιάννη, 
της τελευταίας εν ζωή κόρης της Λέλας, ενώ ιδιαίτερη ήταν η 
στιγμή όταν η διασωθείσα Σέλλη Κοέν – Κούνιο αγκάλιασε τα 
εγγόνια της Λέλας.

Η Λυδία Θεοδωράκη παρέλαβε το μετάλλιο για τους γονείς 
της Γιώργο και Πολύμνια Θεοδωράκη οι οποίοι τιμήθηκαν για 

την διάσωση της Μπε-
ατρίς Ματαλών.  

Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με μουσική 
αναφορά με επιμέλεια 
της Ραχήλ Μάτσα. Πα-
λιές εβραϊκές και σεφα-
ραδίτικες μελωδίες και 
ύμνοι ερμηνεύτηκαν 
από τους: Μαρία Φρα-
ντσέσκα Ρόκα (βιολί) 
και Εύα Πανάγου (πιά-
νο). Επίσης, Ραχήλ Μά-
τσα (πιάνο), Χλόη Λά-
μπρου (φλάουτο), Έφη 
Μηνακούλη και Γιάννη 
Καραλή (τραγούδι).

Λίγα λόγια για τους ΔΙΚΑΙΟΥΣ:

* Η Λέλα Καραγιάννη, η θρυλική γυναίκα της Αντίστασης, ανα-
κηρύχθηκε «ΔΙΚΑΙΗ των ΕΘΝΩΝ» για τη διάσωση της οικογένειας 
του Σολομών Κοέν. Ήταν Απρίλιος του 1944 όταν ο Σολομών Κοέν, 
η σύζυγός του Ρεγγίνα, και μικρή κόρη τους Σέλλυ χτύπησαν την 
πόρτα της Λέλας Καραγιάννη. Εκείνη τους βοήθησε παρότι   ήδη 
από τότε οι Γερμανοί την υποψιάζονταν για αντιστασιακή δράση. 
Εκείνη, επίσης,  φρόντισε να μεταφερθεί η οικογένεια σε ασφαλές 
καταφύγιο όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο. 
Λίγο αργότερα οι Γερμανοί την συνέλαβαν και δύο μήνες μετά  
την εκτέλεσαν. Ήταν λίγο πριν την απελευθέρωση της Αθήνας. 
* Ο Γιώργος και η Πολύμνια Θεοδωράκη ανακηρύχθηκαν 
«ΔΙΚΑΙΟΙ των ΕΘΝΩΝ» για τη διάσωση της Μπεατρίς Ματα-
λών. Τον Σεπτέμβριο του 1943, όταν η Αθήνα πέρασε από την 
Ιταλική στη Γερμανική Κατοχή, το ζεύγος Θεοδωράκη ζούσε 
στο κέντρο της Αθήνας με την μόλις δύο ετών κόρη τους, τη 
Λυδία, ενώ η Πολύμνια ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η 
ευαίσθητη κατάσταση της Πολύμνιας δεν εμπόδισε το ζευγάρι 
από το να προσφέρει καταφύγιο στην Μπεατρίς, και δεν φο-
βήθηκαν ούτε όταν ένας Γερμανός χτύπησε την πόρτα τους. 

Οι τιμώμενοι με την ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, τον υφυπουργό Δικαι-
οσύνης και τον πρέσβη του Ισραήλ. 
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ΑΘΗΝΑ

20ό Συνέδριο ΟΠΑΙΕ και νέο Δ.Σ.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε το 20ό Τακτικό Συ-
νέδριο των αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων για τον 
ΟΠΑΙΕ με θέμα τον απολογισμό δράσης της τριετίας 2010-2013, 
ερωτήσεις που έθεσαν οι Κοινότητες και εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου.
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν ο πρόεδρος του 
Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Αθήνας, Λά-
ρισας, Βόλου και μέλη Δ.Σ. διαφόρων Κοινοτήτων. Στο Συνέδριο 
παρέστησαν 13 τακτικοί αντιπρόσωποι για τις 8 εν ενεργεία Κοι-
νότητες, καθώς και αναπληρωματικοί. 
Πριν την έναρξη των εργασιών έγινε επιμνημόσυνη δέηση από 
τον σοφολογιότατο Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν για τους εκλι-
πόντες Προέδρους και μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΑΙΕ. 
Στη συνέχεια διεξήχθησαν οι εργασίες του Συνεδρίου, κατά τη δι-
άρκεια των οποίων ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Δ. Ταραμπουλούς 
εξήγησε το πόσο κρίσιμη είναι η ερχόμενη τριετία κατά την οποία 
αναμένεται να αποδώσουν καρπούς οι ενέργειες (κυρίως οι δικα-
στικές) που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα τέθηκε θέμα περιουσιών στη Θεσσαλονίκη και 
στη Ρόδο, επίσης η οικονομική επιχορήγηση εκ μέρους της Ι.Κ. Θεσ-
σαλονίκης προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του Οργανισμού 
που ευελπιστούμε να είναι και προσοδοφόρα αυτή την τριετία. 
Για το Δ.Σ. υπήρξαν δύο ψηφοδέλτια, με υποψήφιους από τις Ι.Κ. 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κέρκυρας. Κατά σειρά ψή-
φων εξελέγησαν τακτικά μέλη για το Δ.Σ. οι:
Παρέντε Πίγχας, Πίντο Χάνα, Ταραμπουλούς Δαυίδ, Ααρών Μπέλ-
λα, Μπορμπόλης Ηλίας, Νεγρίν Ηλίας, Γαβριηλίδης Λέων, Φιλοσώφ 
Ηλίας και Σούσης Ραφαήλ και αναπληρωματικά η Σιδωνή Αντζελ 
και Ιωσήφ Ταραμπουλούς.
Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 11 Φεβρουαρίου 2013 
κατά την πρώτη Συνεδρίασή του υπό την προεδρία του πλειοψη-
φήσαντος κ. Παρέντε, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα κατέβαλε 
προσπάθειες για την πιο αίσια λύση.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος Δ. Ταραμπουλούς, Αντιπρόεδρος Η. Μπορμπόλης, 
Εντετ. Σύμβουλος Χ. Πίντο και αναπλ., Λ. Γαβριηλίδης, Γεν. Τα-
μίας Μπ. Ααρών και αναπλ. Π. Παρέντε, μέλη Η. Νεγρίν, Ρ. Σού-
σης και Η. Φιλοσώφ. Αναπληρωματικό μέλος Ι. Ταραμπουλούς 
λόγω παραίτησης της κας Σ. Αντζελ.  

Ομιλία του προέδρου της Ι.Κ. Αθηνών  
στη Γαλλία 

Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ύστερα από 
πρόσκληση που έλαβε από τον πρόεδρο της Συνδιάσκεψης των 
Προέδρων των Μεγαλύτερων Εβραϊκών Αμερικανικών Οργα-
νώσεων κ. Richard Stone, συμμετείχε, την Πέμπτη και την Πα-
ρασκευή 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013, στις εργασίες της Συνδι-
άσκεψης, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τη 
συνεργασία και συμμετοχή του CRIF (ΚΙΣ Γαλλίας).

Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών ήταν ένας από τους δύο προσκε-
κλημένους ομιλητές, που δεν ήταν από τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία. Το 
θέμα που του ζητήθηκε να αναπτύξει ήταν «Η παρούσα οικονο-
μική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της 
στην Εβραϊκή Κοινότητα».
Στα πλαίσια των επίσημων επισκέψεων και συναντήσεων, οι συμ-
μετέχοντες στη Συνδιάσκεψη των Προέδρων, συναντήθηκαν με 
τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Φρανσουά Ολάντ, με τον αρχηγό της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (UMP) κ. Ζαν-Φρανσουά Κοπέ, τον 
δήμαρχο Παρισίων κ. Μπερτράν Ντελανοέ και επισκέφθηκαν 
τα Μνημεία Ολοκαυτώματος στο Παρίσι και στο Ντρανσί, την 
Alliance Israelite Universelle και το Εβραϊκό Σχολείο (Γυμνάσιο-
Λύκειο) Georges Leven.
Τον Φεβρουάριο του 2011, πολυμελής αντιπροσωπεία της Διάσκε-
ψης Μείζονων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων (Conference of 
Presidents of the Major American Jewish Organizations) είχε επι-
σκεφθεί την Ελλάδα (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), ενώ το CRIF είχε 
επισκεφθεί επίσης την Ελλάδα (Αθήνα & Θεσσαλονίκη) τον Σε-
πτέμβριο του 2012. 
Όλοι εξακολουθούν να μιλούν με ενθουσιασμό για τις επαφές 
που είχαν με την πολιτειακή, πολιτική, θρησκευτική, επιχειρημα-
τική και αυτοδιοικητική ηγεσία της χώρας μας και την φιλοξενία 
που τους επιφυλάχτηκε από την Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδος.

ΛΑΡΙΣΑ
Μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης 

για το Ολοκαύτωμα 
Με την ευκαιρία των φετινών εκδηλώσεων για την Εθνική Ημέ-
ρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η Ι.Κ. Λάρισας συνεργάστηκε 
και πάλι με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλί-
ας, για τη συμμετοχή σχολείων και μαθητών στην επέτειο, θεω-
ρώντας πως τέτοιες προσπάθειες φέρνουν τους νέους πιο κοντά, 
τόσο στα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας, όσο 
και στη συνειδητοποίηση του χρέους που όλοι έχουμε να κατα-
πολεμήσουμε στη ρίζα του κάθε προσπάθεια αναβίωσης του ρα-
τσισμού. Σήμερα ειδικά, που οι συνθήκες ευνοούν και πάλι την 
«εκκόλαψη του αυγού του φιδιού», είναι πολύ σημαντικό να προ-
σφέρονται στη νεολαία τέτοια διδάγματα και από αυτή τη σκοπιά 
το Ολοκαύτωμα μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται από την Εκ-
παίδευση ως εργαλείο διαμόρφωσης συνειδητοποιημένων νέων 
πολιτών. Για το σκοπό αυτό λοιπόν διοργανώθηκε διαγωνισμός έκ-
θεσης, μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων Θεσσαλίας, με θέμα:
«Οι φρικαλεότητες των Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εί-
χαν σαν αποτέλεσμα την εξολόθρευση 6.000.000 Εβραίων. Πολ-
λοί όμως σώθηκαν τότε χάρη στην αλληλεγγύη Χριστιανών συ-
μπολιτών τους, που τους έκρυψαν, με κίνδυνο της ζωής τους.
Τι οδηγεί, κατά τη γνώμη σας, τους ανθρώπους σε τέτοιες μεγα-
λειώδεις πράξεις;
Πιστεύετε ότι στα χρόνια μας, κάτω από ανάλογες συνθήκες, οι 
άνθρωποι θα έδειχναν την ίδια αλληλεγγύη;».
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν μεγάλη, αλλά το πιο σημα-
ντικό είναι ότι η ομάδα των καθηγητών που ασχολήθηκε με την 
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αξιολόγησή τους, δυσκολεύτηκε πο-
λύ στην επιλογή, αφού οι περισσότε-
ρες εκθέσεις ήταν πάρα πολύ καλές. 
Οι τρεις μαθητές που διακρίθηκαν 
παρέστησαν στη Συναγωγή και βρα-
βεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 
που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας και η Ι.Κ. Λάρισας, την Τρίτη 

29 Ιανουαρίου 2013. Τα έπαθλά τους, προσφορά της Ι.Κ. Λάρι-
σας, ήταν από ένα i-pod για τον δεύτερο και τρίτο νικητή και ένα 
laptop για τον πρώτο και επιδόθηκαν από τον περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, τον γεν. γραμματέα Θρησκευ-
μάτων, κ. Γιώργο Καλαντζή και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Λάρισας κ. 
Μώρις Μαγρίζο (φωτογραφία) αντίστοιχα.
Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα των νικητών και μικρά 
αποσπάσματα από τις εκθέσεις τους, που διαβάστηκαν κατά 
τη βράβευσή τους, προκαλώντας ιδιαίτερο θαυμασμό και συ-
γκίνηση στους παρευρισκόμενους:
Τριανταφυλλιά Δανιήλ - Γ΄ Γυμνασίου 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας 
(3ο βραβείο): «Η ηρωική στάση πολλών συμπολιτών των δοκιμαζό-
μενων Εβραίων κατά την διάρκεια της κατοχής, ήταν μια ανθρωπι-
στική όαση μέσα στην έρημο της ναζιστικής θηριωδίας».
Σωτήρης Ζάμπρας - Γ΄ Γυμνασίου 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας 
(2ο βραβείο): «Τα εκατομμύρια Εβραίων, θύματα μιας ιδεολογίας 
μίσους που τους βάφτισε «κατώτερους», δε θα επιτρέπαμε σήμερα 
να θυσιαστούν. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία καμία από τις ομάδες που την αποτελούν δεν είναι απει-
λητική για τις υπόλοιπες».
Γιώργος Παπακωσταντίνου - Β΄ Γυμνασίου 2ου Γυμνασίου Τυρ-
νάβου (1ο βραβείο): «Η αλήθεια είναι ότι όταν μια κοινωνική ομά-
δα πλήττεται, τότε νοσεί ολόκληρη η κοινωνία… Είχα την τύχη, να 
πω, ή την ατυχία, να επισκεφτώ το Νταχάου, το γνωστό στρατόπε-
δο συγκέντρωσης της Γερμανίας. Ένιωσα φρίκη, αηδία, θυμό για 
την θηριωδία των ανθρώπων. Ένοιωσα απογοήτευση και πόνο….».

WIZO Λάρισας: «αθόρυβη» και δυναμική! 
Συνήθως διαβάζουμε σ’ αυτό το έντυπο ανταποκρίσεις για με-
γάλα και σπουδαία γεγονότα που λαμπρύνουν τη ζωή και τη 
δράση των κοινοτήτων μας. Υπάρχουν όμως και άλλες κοινο-
τικές δραστηριότητες, αυτές που επαναλαμβάνονται κάθε τό-
σο, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με την ίδια πάντα θέρμη και 
αποτελεσματικότητα. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εξίσου πο-
λύτιμες, ακριβώς γιατί πρόκειται για σταθερές αξίες που παρά-
γουν έργο και προσδίδουν ζεστασιά και ενότητα στην κοινοτι-
κή μας ζωή. Σε αυτή την κατηγορία εκδηλώσεων ανήκουν και 
οι συγκεντρώσεις της WIZO στη Λάρισα, που, εδώ και δεκαετί-
ες, γίνονται σταθερά κάθε δεκαπέντε μέρες, με τη συμμετο-
χή των περισσότερων κυριών της Κοινότητας. Από μια τέτοια 
πρόσφατη συγκέντρωση, στο σπίτι της κας Ρόζας Φις, όπου η 
WIZO γιόρτασε το Του Μπισβάτ, είναι η φωτογραφία μας. Αρκεί 
μια ματιά στα χαμογελαστά πρόσωπα των κυριών, για να διαπι-

στώσει κανείς πόσο όμορφα συνδυάζει η WIZO την αποστολή 
της με τη χαρά να βρίσκεσαι ανάμεσα σε φίλους!

ΧΑΝΙΑ
Εκδήλωση για τους Εβραίους της Κρήτης 
Στις 9 Μαρτίου 2013 έλαβε χώρα στα Χανιά μια σημαντική εκ-
δήλωση, χωρίς ανάλογο προηγούμενο, τουλάχιστον όσον αφο-
ρά στους φορείς της διοργάνωσης. Κατόπιν προσκλήσεως της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Ιστορικής, Λαογραφι-
κής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, ο ποιητής, Χανιώτης 
στην καταγωγή, κ. Ιωσήφ Βεντούρας παρουσίασε την πάλαι πο-
τέ Εβραϊκή Κοινότητα σε μια εμπνευσμένη ομιλία, τεκμηριω-
μένη με πλήθος στοιχείων και φωτογραφικού υλικού, η οποία 
συγκίνησε το ακροατήριο και ζωντάνεψε μνήμες του παρελθό-
ντος, στους μεγαλύτερους. 
Την εκδήλωση, που προλόγισε η πρόεδρος της Εταιρείας κα 
Σταυρούλα Μαρκουλάκη, τίμησαν με την παρουσία τους οι πο-
λιτειακές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές του τόπου, κα-
θηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, το Ιστορι-
κό Μουσείο Κρήτης και πλήθος Χανιωτών φίλων. 
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκπροσώπησε η 
υπογράφουσα, που επίσης έχει Χανιώτικη καταγωγή. 
Απευθυνόμενη στο ακροατήριο, η Λ. Καπόν εμφανώς συγκινη-
μένη, ανακοίνωσε την ανέγερση Μνημείου, αφιερωμένου στα 
θύματα του Ατμόπλοιου “Τάναϊς” που βυθίστηκε στις 9 Ιουνίου 
1944, παρασύροντας στον βυθό όλους τους Εβραίους της Κρή-
της, Χριστιανούς αντιστασιακούς του νησιού και Ιταλούς αντι-
φασίστες, αιχμαλώτους των Γερμανών. 
Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Βουλγαράκης, παίρνοντας 
τον λόγο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το Μνημείο, προ-
σφορά του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, ενώ 
ο βουλευτής Χανίων και π. δήμαρχος κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης 
ανέπτυξε το ιστορικό του Μνημείου, ξεκινώντας από την ομό-
φωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρ-
χίας του, που ετίμησε στη συνέχεια ο νυν δήμαρχος κ. Εμμανου-
ήλ Σκουλάκης ο οποίος ήταν επίσης παρών στην ομιλία. 
Η συγκινητική εκδήλωση έκλεισε με ανταλλαγή θερμών χαιρε-
τισμών και αναμνηστικών δώρων. 
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος είναι πλέον στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τα αποκαλυπτήρια του Μνημεί-
ου προγραμματίζονται για τον προσεχή Ιούνιο 2013, ημερομη-
νία η οποία θα επιβεβαιωθεί εν καιρώ, με σχετικές ανακοινώσεις. 

Ντόνα – Λίλιαν Καπόν 
Γεν. Γραμματέας ΚΙΣΕ 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AJC 

ΚΑΙ ΤΟΥ A. MANATOS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
Στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2013 αντιπροσωπεία της American 
Jewish Committee (AJC) με επικεφαλής τον εκτελεστικό διευ-
θυντή κ. David Harris και τη συμμετοχή του γνωστού Ελληνο-
αμερικανού κ. Andy Manatos επισκέφθηκαν την Αθήνα.
Η κοινή αποστολή επιβεβαίωσε τη μακρόχρονη συνεργασία 
μεταξύ της Αμερικανο-εβραϊκής και της Ελληνο-αμερικανικής 
Κοινότητας των ΗΠΑ, που στόχο έχει τη συμπαράσταση προς 

την Ελλάδα και την προώθηση της συνεργασίας με το Ισραήλ 
και την Κύπρο.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τους 
υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύ-
νης και Παιδείας, καθώς και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στις 
υψηλόβαθμες συναντήσεις την αντιπροσωπεία συνόδευσαν 
ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Ι.Κ. 
Αθηνών κ. Αλμπάλας. Κοινός παρονομαστής των συζητήσεων 
η σημασία της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτείας 
και κοινωνίας ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, η ενίσχυση 
της παιδείας και η παραγωγική συνεργασία με το Ισραήλ.
Η ομάδα των ξένων επισήμων είχε ξεχωριστά γεύματα εργα-
σίας με τους πρέσβεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
καθώς επίσης με την ηγεσία του ελληνικού εβραϊσμού στα Γρα-
φεία του ΚΙΣΕ. 
Σε ειδική συμβολική τελετή που έγινε στα πλαίσια δείπνου στο 
Μουσείο Μπενάκη ο κ. David Harris, εκ μέρους της ΑJC, επέδωσε 
στον πρόεδρο του ΚΙΣΕ επιταγή με δωρεά 50.000 δολαρίων ΗΠΑ 
υπέρ των επιζώντων ομήρων των ναζιστικών στρατοπέδων ανά 
την Ελλάδα. Η δωρεά αυτή κατεβλήθη για το 2013 ενώ υπενθυμί-
ζεται ότι δύο παρόμοιες δωρεές είχαν γίνει το 2012 από την AJC.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 
ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αφίσα με έντονα αντισημιτικό περιεχόμενο είχε αναρτηθεί σε 
πολλά σημεία  κεντρικών δρόμων της Αθήνας, τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο. Στην αφίσα, η οποία διαφήμιζε μουσική πα-
ράσταση, αποτυπωνόταν το Αστέρι του Δαυίδ –σύμβολο της 
εβραϊκής θρησκείας- περιπλεγμένο με τον αγκυλωτό σταυρό 
–σύμβολο του Ναζισμού.

Το ΚΙΣΕ απευθύνθηκε με επιστολές του προς τον υπουργό Δι-
καιοσύνης κ. Αντ. Ρουπακιώτη και τον γ.γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. 
Καλαντζή, ζητώντας τις κατά την κρίση τους ενέργειες για το 
θέμα της επαίσχυντης αφίσας.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε το ΚΙΣΕ στην επιστολή του: «Η 
απεικόνιση επί της εν λόγω αφίσας προσβάλει βάναυσα τόσο 
την ίδια τη θρησκεία μας όσο και τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων 
Εβραίων αδελφών μας θυμάτων του Ολοκαυτώματος». 
Παράλληλα το ΚΙΣΕ απευθύνθηκε και στους Δήμους όπου η εν 
λόγω αφίσα είχε αναρτηθεί, και συγκεκριμένα στους Δήμους 
Αθηναίων, Ψυχικού, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Π. Φαλήρου και 
Αλίμου, Βύρωνα, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, 
Ηλιούπολης, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γλυφάδας, ζητώντας 
την απομάκρυνσή της από τις οδούς των Δήμων αυτών. Η αντα-
πόκριση των Δήμων ήταν θετική καθώς αντέδρασαν με αμεσό-
τητα απομακρύνοντας την εν λόγω αφίσα από τους δρόμους 
της περιοχής τους.

ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ένα ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ είδε το φως της δημοσιότη-
τας και κατέδειξε τις βάρβαρες νεοναζιστικές απόψεις που εκ-
φράστηκαν εκ μέρους υποψήφιου βουλευτή, μέλους της Χ.Α. 
Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στις 6.3.13 από το βρετανικό τη-
λεοπτικό κανάλι 4  και είχε γυριστεί στην Αθήνα λίγο πριν από 
τις εκλογές. Χωρίς ίχνος ντροπής, ο Αλ. Πλωμαρίτης δηλώνει 
την επιθυμία του για την επαναφορά των ναζιστικών μεθόδων 
εξόντωσης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μιλάει για την επα-
ναλειτουργία των φούρνων και για παρασκευή σαπουνιού από 
μετανάστες!
Το ΚΙΣΕ εξέφρασε την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του 
Ελληνικού Εβραϊσμού με το παρακάτω Δελτίου Τύπου, που εξέ-
δωσε στις 7.3.13.
«Οι Έλληνες Εβραίοι αισθάνονται αγανάκτηση και αποτροπι-
ασμό για την επαίσχυντη επιθυμία νοσταλγού του Ναζισμού, 
μέλους της «Χρυσής Αυγής», να επαναφέρει τις πλέον βιομηχα-
νοποιημένες μεθόδους αφανισμού ενός λαού.
Έξι εκατομμύρια Εβραίοι, και μαζί τους εκατομμύρια άλλοι «δι-
αφορετικοί» άνθρωποι, θανατώθηκαν στους βιομηχανοποιη-
μένους φούρνους του Αουσβιτς-Μπιρκενάου, του Μαϊντάνεκ, 
της Τρεμπλίνκα και των άλλων ναζιστικών στρατοπέδων εξό-
ντωσης, σε εφαρμογή του προγράμματος της «Τελικής Λύσης» 
του «εβραϊκού προβλήματος» από τους Ναζί.
Για μία ακόμη φορά το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλά-
δος καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να 
θωρακίσουν νομοθετικά την Ελληνική Δημοκρατία απέναντι σε 
όλους εκείνους που την απειλούν με  ρατσιστικές, αντισημιτικές 
και νεοναζιστικές συμπεριφορές και απόψεις».
Για το θέμα εξέδωσε Δελτίου Τύπου και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
στο οποίο τονίζει:
«Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης εκφράζει την αγα-

Αναμνηστική φωτογραφία από τη συνάντηση με τον υπουργό Εξω-
τερικών
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νάκτηση και τον  αποτροπιασμό της για το στέλεχος της «Χρυσής 
Αυγής», ο οποίος χωρίς ίχνος ντροπής κατέβασε το επίπεδο του 
ανθρώπου χαμηλότερα και από τους Ναζί. Αυτός ο χρυσαυγίτης, 
εκφράζοντας την πολιτική του κόμματός του, δεν δίστασε να κο-
ροϊδέψει κατά τρόπο αναίσχυντο τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων 
νεκρών Εβραίων, καθώς και των άλλων αθώων θυμάτων που εξο-
ντώθηκαν στα χιτλερικά στρατόπεδα του θανάτου σε εφαρμογή 
του προγράμματος της «Τελικής Λύσης» που απέβλεπε στην ολο-
κληρωτική εξαφάνιση των Εβραίων.    
Για μία ακόμη φορά η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καλεί 
την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να θωρακίσουν 
νομοθετικά την Ελληνική Δημοκρατία απέναντι σε όλους εκεί-
νους που την απειλούν με  ρατσιστικές, αντισημιτικές και νεονα-
ζιστικές συμπεριφορές και απόψεις».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Χ.Α. 
ΓΙΑ ΤΗΝ 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ο βουλευτής της Χ.Α. Ιωάννης Λαγός κατέθεσε Ερώτηση στη Βου-
λή σχετικά «με τις εκδηλώσεις της 27ης Ιανουαρίου για το εβραϊ-
κό Ολοκαύτωμα και τη διδασκαλία του στα ελληνικά σχολεία». Η 
Ερώτηση, με ημερομηνία 7.2.13, απευθύνεται προς τους υπουρ-
γούς Παιδείας και Εσωτερικών. Ο ερωτών βουλευτής κατηγορη-
ματικά δηλώνει ότι το κόμμα του θεωρεί απαράδεκτο «το να διδά-
σκονται αναλυτικά [τα Ελληνόπουλα] το εβραϊκό ολοκαύτωμα». 
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή βουλευτής 
της Χρυσής Αυγής, σχετικά «με τις εκδηλώσεις της 27ης Ιανουαρί-
ου για το εβραϊκό Ολοκαύτωμα και τη διδασκαλία του στα ελληνικά 
σχολεία», το ΚΙΣΕ θεωρεί ότι -τώρα περισσότερο από ποτέ- είναι 
αναγκαίο να υπενθυμιστεί το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης 
για το Ν. 3218, που ομόφωνα ψηφίστηκε από τη Βουλή, το 2004, 
καθιερώνοντας την 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλή-
νων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος»:
΄΄… Με την αναγνώριση ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος επι-
διώκεται η διατήρηση της μνήμης των Εβραίων συμπατριωτών μας 
που έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος αλλά και η διαρκής υπό-
μνηση του τι μπορεί να συμβεί αν η μισαλλοδοξία, το μίσος και η αδι-
αφορία γίνουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας. 
…. Θέλουμε η επαφή με την ιστορία του Ολοκαυτώματος να ενθαρ-
ρύνει τη σκέψη και τη δράση όλων μας σε σχέση με τα μεγάλα ηθικά 
ζητήματα που σχετίζονται με αυτό αλλά και με την ευθύνη μας ως 
πολίτες μιας δημοκρατίας…΄΄ 
Το ΚΙΣΕ εκφράζει την ανησυχία και την αγανάκτηση του Ελληνι-
κού Εβραϊσμού για την επαίσχυντη ερώτηση της Χ.Α. και καλεί 
όλα τα δημοκρατικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής να καταδι-
κάσουν με κάθε τρόπο το περιεχόμενό της».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗ» ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο διορισμός του Ιω. Κωτούλα ως συμβούλου στο Υπουργείο 
Εσωτερικών προκάλεσε αντιδράσεις καθώς, όπως δημοσιεύθηκε 
στον Τύπο, ο εν λόγω ιστορικός και εκπαιδευτικός έχει γράψει στο 

παρελθόν κείμενα επαινετικά για τον Χίτλερ. Την αντίδρασή του 
εξέφρασε ο ελληνικός Εβραϊσμός με Δελτία Τύπου που εξέδωσαν 
το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης για το θέμα ζητώντας την άμεση 
απομάκρυνσή του από το υπουργείο.
Το Δελτίο Τύπου του ΚΙΣΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την αγανά-
κτησή του για την τοποθέτηση του «αναθεωρητή» της ιστορίας του 
ναζισμού και του Ολοκαυτώματος,  εκπαιδευτικού Ιω. Κωτούλα στο 
γραφείο του υπουργού αναπληρωτή Εσωτερικών.
Τα όσα ο υπουργικός σύμβουλος έχει υποστηρίξει στα «αναθεωρη-
τικά» βιβλία του για τον Χίτλερ και την αναίσχυντη δικαιολόγηση 
που επιχειρεί για τα χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς ελληνικών πόλεων από την Λου-
φτβάφε και για την ναζιστική πολιτική,  αποτελούν ύβρι στη μνήμη 
των θυμάτων της Γερμανικής Κατοχής και του Ολοκαυτώματος.
Ζητούμε την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Σε μία περίοδο που ο αγώνας κατά του νεοναζισμού είναι αγώ-
νας για την ίδια τη Δημοκρατία στην Ελλάδα οι αναθεωρητές της 
Ναζιστικής θηριωδίας και του Ολοκαυτώματος δεν μπορούν να 
έχουν θέση στην υπηρεσία της Ελληνικής πολιτείας».

20ό  ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος

Αναβλήθηκε το 20ό Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων 
των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, που συγκλήθηκε 
στην Αθήνα, στις 2.2.2013, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του 
ΚΙΣΕ. Κατά την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου, ο 
πρόεδρος του ΚΙΣΕ  κ. Δαυ-
ίδ Σαλτιέλ ανακοίνωσε την 
εκ μέρους όλων των με-
ρών πρόταση για αναβολή, 
ώστε να διεξαχθούν συνο-
μιλίες προς συνένωση των 
δυνάμεων του Εβραϊσμού. Η πρόταση για την αναβολή ψηφί-
στηκε ομόφωνα από τους 13 τακτικούς αντιπροσώπους των 
Κοινοτήτων. Το Συνέδριο έκλεισε με δέηση που αναπέμφθη-
κε από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν (φωτογραφία).

Νέα ημερομηνία:
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κα-
τά τη συνεδρίασή του της 19.02.2013, απεφάσισε ημερομη-
νία συγκλήσεως του 20ού Τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλι-
τικών Κοινοτήτων Ελλάδος, το οποίο ανεβλήθη την 2.2.2013,  
με τα ίδια θέματα, για το

Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 20.00 το βράδυ,
στο Πνευματικό Κέντρο 

 της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν, εφόσον 
απαιτείται, και την

Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00 το πρωί.


