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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ
Μήνυμα κατά των αρνητών του Ολοκαυτώματος 

και των νοσταλγών του ναζισμού

Με επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, 
στις 9.7.13,  όπου σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαι-
ρα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων (φωτογραφία) 
και επισκέφθηκε το κρεματόριο, ολοκλήρωσε τη διήμερη επί-
σημη επίσκεψή του στην Πολωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος, συνοδευόμενος από την 
ελληνική αποστολή, ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του Μου-
σείου στα κτίρια 4 και 5 και αντίκρισε τα σημάδια της φρίκης 
του Ολοκαυτώματος.
Συγκλονισμένος από τη ναζιστική θηριωδία, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, αποδοκίμασε τους θιασώτες των ναζιστικών φρικα-
λεοτήτων, δηλώνοντας: «Όσες φορές ακουμπάει κανένας αυτό 
το «τείχος του θανάτου» γεμίζει από ντροπή για το κατρακύ-
λισμα του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού. Χρέος 
όλων μας είναι να μην 
καθίσει η σκουριά πά-
νω σ’ αυτό το τραγικό 
ιστορικό γεγονός της 
ναζιστικής βαρβαρό-
τητας. Όποιοι αρνού-
νται τη μεγάλη αυτή 
θυσία των χιλιάδων 
Ευρωπαίων πολιτών, 
δεν μπορεί να συγκα-
ταλέγονται μέσα στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη 
μνήμη αυτού που ζήσαμε σήμερα. Έτσι μονάχα θα είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ίσως μια νέα επέλαση αντιδημο-
κρατικών δυνάμεων».
Ο κ. Παπούλιας υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών του Άου-
σβιτς: «Τιμώ με την παρουσία μου τις χιλιάδες των θυμάτων 
της ναζιστικής θηριωδίας. Μεταξύ αυτών και χιλιάδες συμπο-
λίτες μου». Στη συνέχεια μετέβη στο γειτονικό στρατόπεδο 
του Μπιρκενάου, όπου στάθηκε συγκινημένος μπροστά στην 
εντοιχισμένη πλάκα με τα ονόματα των θυμάτων, αποτίοντας, 
όπως είπε, φόρο τιμής και στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων 
που δολοφονήθηκαν.

(«Καθημερινή», 10.7.2013)

ΕΡΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ 
και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ

Η νέα Διοίκηση του ΚΙΣΕ αναλαμβάνει τις ευθύνες και την εκπρο-
σώπηση του Ελληνικού Εβραϊσμού, σε μία από τις κρισιμότερες 
περιόδους στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η οικονομική κρίση, η πα-
ρουσία νεοναζί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η αύξηση του Αντι-
σημιτισμού είναι θέματα που η διαχείρισή τους απαιτεί πολιτικό 
σχεδιασμό και διορατικότητα, σύνεση και αποφασιστικότητα, 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Σε συνεργασία με τις Κοινότητες, την Ελληνική Πολιτεία και τους 
διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς, στόχος του ΚΙΣΕ είναι να συνε-
χίσει να προασπίζει την ευημερία και την ασφάλεια των Ελλήνων 
Εβραίων.

Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού στόχου, η νέα διοίκηση συ-
νεχίζει την πολιτική προσπάθεια του προηγουμένου Δ.Σ. να πεί-
σει τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας να συμφωνήσουν στη 
νομοθέτηση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού νόμου που θα 
δείχνει μηδενική ανοχή στο ρατσισμό, στον αντισημιτισμό, στο 
νεοναζισμό και στην άρνηση του Ολοκαυτώματος. Ταυτόχρονα, 
θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τη Γε-
νική Γραμματεία Θρησκευμάτων γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι για 
να διασφαλιστούν οι αρχές της Δημοκρατίας μας, οι νέοι πρέπει 
να διδαχθούν σήμερα τη βαρβαρότητα του παρελθόντος για να 
μην επιτρέψουν την επανάληψη των ιδίων εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας.

Παράλληλα, η νέα Διοίκηση θα διαδραματίσει και το συντονιστικό 
έργο του ΚΙΣΕ, ώστε να μην επιτρέψουμε στην οικονομική κρίση 
να προκαλέσει την οικονομική εξαθλίωση κανενός ομοθρήσκου 
μας στην Ελλάδα, οπουδήποτε και εάν βρίσκεται. Και τέλος, ενι-
σχύουμε τους δεσμούς μας με τη Νεολαία και θα ανταποκριθούμε 
θετικά σε κάθε ιδέα που θα συμβάλει τόσο στην ενίσχυση των δε-
σμών μεταξύ των νέων όλων των Κοινοτήτων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό όσο και στην προώθηση της εβραϊκής παιδείας μέσω 
εκπαιδευτικών επισκέψεων σε πόλεις της Ελλάδας που άνθισε ο 
εβραϊκός πολιτισμός αλλά και στο Ισραήλ, στην Πολωνία και σε 
άλλους προορισμούς εβραϊκού ενδιαφέροντος.

Μέσα σ΄ αυτή την ταραγμένη κατάσταση, σε μία κοινωνία που γί-
νεται διαφορετική θα κινηθεί το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και γι΄ αυτό έχει 
την ανάγκη της ενότητας και της συμπαράστασης του συνόλου 
των ομοθρήσκων μας σ΄ ένα έργο δύσκολο αλλά καθοριστικό γι΄ 
όλους μας.

ΣΑΝΑ ΤΟΒΑ
Για το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ

Β.Α.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Για τον Ιακ. Φριζή

›
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 23 
Απριλίου 2013 και ώρα 17.30 μ.μ., ύστερα από πρόσκληση του 

προέδρου κ. Σόλων Μάϊση, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή εί-
δηση του θανάτου του

ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΩΫΣΗ ΦΡΙΖΗ
Μέλους της Κοινότητας Χαλκίδας και επί σειρά ετών αντιπροέδρου 
του Δ.Σ. και αφού άκουσε τον πρόεδρο να περιγράφει το ήθος, την 
εργατικότητα και την άοκνη προσφορά του εκλιπόντος στα κοι-
νοτικά

Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην οικογένειά του.
2.Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία του.
3. Να διατεθεί στην μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4.  Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
5. Να δημοσιευθεί το Ψήφισμα στην εφημερίδα «Τα νέα μας».

Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ΜΑΪΡ ΜΑΪΣΗΣ

Για τον Ισαχάρ Κοέν

›
Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Χαλκίδας συνήλθε έκτακτα, σήμερα, Δευτέρα 20 
Μαΐου 2013 και ώρα 18.30 μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του προ-

έδρου κ. Σόλων Μάϊση, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση 
του θανάτου του

ΙΣΑΧΑΡ (ΧΑΡΗ) Β. ΚΟΕΝ
Μέλους της Κοινότητας Χαλκίδας που επί σειρά ετών προσέφερε 
τις υπηρεσίες του ως Χαζάν της συναγωγής αμισθί και αφού άκου-
σε τον πρόεδρο να περιγράφει τις προσπάθειές του να λειτουργεί 
η Συναγωγή ανελλιπώς

Ψηφίζει:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην οικογένειά του.
2. Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία του.
3. Να γίνει η κηδεία του κοινοτική δαπάνη.
4. Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος.
5. Να δημοσιευθεί το Ψήφισμα στην εφημερίδα «Τα νέα μας».

Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ΜΑΪΡ ΜΑΪΣΗΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, 
με το πρόγραμμα SWREALL2-13286 (HSEAP), ενέκρινε μέχρι τον 
Ιούλιο του 2013 ποσό ύψους $7,755.00 δολαρίων ΗΠΑ, για την 
αντιμετώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώ-
ντων από τις διώξεις των Ναζί. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από 
το Ταμείο των εν αδρανεία λογαριασμών των Ελβετικών Τραπεζών 
(Swiss Banks). Το Κ.Ι.Σ.Ε. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
και για το πρόγραμμα αυτό.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινό-
τητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.Ε.
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ.Ε. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και μετά 
την αξιολόγηση και έγκριση από το Δ.Σ., θα υποβάλει τα πορίσμα-
τα στην Claims Conference για τελική έγκριση.
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των δι-
ώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι, κρύφτηκαν για να γλιτώσουν 
από τους Ναζί, ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα 
εργασίας κ.ά. και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγ-
μένη ανάγκη και διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
(εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).
Όροι χορήγησης:
1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των ναζι-

στικών διωγμών. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από 
τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να διαφύγουν, 
συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ή όσοι 
κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών.

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα με ανώτατο 
όριο τα 6.016,00 ευρώ ή τα 10.529,00 € ως ζεύγος. Οι αιτήσεις με 
εκκαθαριστικό εφορίας άνω των ανωτέρω ορίων θα απορρί-
πτονται αυτομάτως από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση 
και την αντιμετώπιση των αναγκών τους περιουσιακά στοιχεία.

4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.

5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες επείγουσας βοήθει-
ας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.).

6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα δι-
καιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συνηγο-
ρία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λειτουργού, 
ανάλογα με την περίπτωση).

7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση του 
αιτούντος.

8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθη-
μάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα ή 
άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει 
να λάβει οπωσδήποτε γνώση.

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οικεί-
ες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του ύψους του 
συνολικού ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε συμπεριλαμ-
βάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. 
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθα-
ριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του ύψους του 
εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη δήλωση να επισυνάπτε-
ται και εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή 
συνταξιοδοτικού φορέα. Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών 
τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα 
από το Κ.Ι.Σ.E. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων, εγκρίνει 
ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες των 
αιτούντων το διατιθέμενο για την περίοδο ποσόν των $7,755.00 
δολαρίων. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του 
Κ.Ι.Σ.Ε. Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ.Ε. προβαίνει στις σχετικές πλη-
ρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική 
απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος ΣΟΛΩΝ ΜΑΪΣΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας ΜΑΪΡ ΜΑΪΣΗΣ

Ο Πρόεδρος 
Ο Γενικός Γραμματέας 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα
του Ναζισμού υποστηρίζονται με χορηγία
της Conference on Jewish Material Claims
Against Germany
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
– Χαΐμ Ιωσήφ Χέφετς-Μπατή, ετών 90
– Ζακ Ελιαίου Σαλμώνα, ετών 74
– Μωύς Δαυίδ Αρώνη, ετών 89
– Λούσης Ιουδά Αλλαλούφ, ετών 80
– Δαυίδ Ιεσουά Ιεσουά, ετών 81
– Νέλλης Φρέντυ Αμπραβανέλ, ετών 83
– Νισσίμ Δανιήλ Εσδρά, ετών 92.

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανα-
κοινώθηκε ο γάμος του Ιάκωβου Ερρέρα 
με την Εύα Γκανή.

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανα-
κοινώθηκε η γέννηση του Ηλία, γιου της 
Εύας – Λούσης Γουλιάμου και του Δαυ-
ίδ Καμχή.
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης μας ανακοινώθηκε η γέννηση του 
Λιόρ, γιου της Ντορέτ Φλωρεντίν και του 
Νιρ Μορ.

ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ
 ΑΘΗΝΑ.- Στις 16.6.2013 έγινε στη Συ-
ναγωγή Αθηνών «Μπεθ Σαλώμ» με την 
καθοδήγηση του Ραββίνου Αθηνών κ. 
Ισαάκ Μιζάν, η τελετή θρησκευτικής ενη-
λικίωσης (Μπατ Μιτσβά) των παρακάτω 
νεαρών κοριτσιών:
–  Οντέτ Ιωχανά, του Γιόχαν και της Ρομίνας
– Άντυ Ναάρ, του Σπύρου και της Μιρέιγ
– Μαρίνας Φάις, του Σάμυ και της Μαρίας
– Λίντας Σούση, του Ζακ και της Οριέττας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμ-
μετείχαν στο πένθος μας για την απώ-

λεια του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού Χαΐμ Μπατή.

Η σύζυγος Τούλα Μπατή
Τα παιδιά: Μπέτυ & Ηλίας Δαυίδ

Πέπος Μπατής
Η εγγονή Σαρίτα Δαυίδ

 Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή 
και συμπαράστασή σας στο πένθος μας 
για την απώλεια του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, αδερφού και παπ-
πού Ματαθία-Ματθαίου Μωυσή Λεβή.

Η σύζυγος Μιράντα Λεβή
Η κόρη Τζουλιάννα Λεβή

Τα αδέρφια Λάκης & Αλίκη Λεβή
Η εγγονή Μιράντα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

 Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας συγ-
χαίρει τον Ιωσήφ Φρανσέ του Ηλία, ιατρό 
Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο, που άνοι-
ξε πρόσφατα το ιδιωτικό του ιατρείο στη 
Λάρισα. Στο νέο του ξεκίνημα η Κοινότη-
τα Λάρισας του εύχεται να βαδίσει με στα-
θερότητα και συνέπεια προς μια επιτυχη-
μένη σταδιοδρομία.

 Η Ι.Κ. Βόλου συγχαίρει και εύχεται καλή 
σταδιοδρομία στον Ντάνιελ Γκαρέλικ της 
Όλγας & του Μίκαελ, εγγονού του προ-
έδρου της Κοινότητας κ. Μαρσέλ Σολο-
μών, ο οποίος αποφοίτησε πρώτος από 
όλα τα τμήματα του Ευρωπαϊκού Σχο-
λείου των Βρυξελλών και εισήχθη στο 
IMPERIAL College του Λονδίνου στο Τμή-
μα Μηχανολόγων Μηχανικών.

 Θερμά συγχαρητήρια στον Ηλία Πέσ-
σαχ που έγινε διδάκτωρ στην αιματολο-
γία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων.

 Θερμά συγχαρητήρια στη Σιμόνη Τιάνο, 
του Ίζη και της Λιλής, που πήρε το πτυ-
χίο Bachelor στη Βιολογία από το Πανε-
πιστήμιο York της Μεγάλης Βρετανίας.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ: Μετά τις εκλογές που έγιναν στην 
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στις 2.6.2013, προ-
έκυψε η νέα Γενική Συνέλευση. Στις 
6.6.13 συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση 
η οποία εξέλεξε το νέο Δ.Σ. το οποίο 
συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρό-
εδρος Δαυίδ Σαλτιέλ, Αντιπρόεδρος 
Λάζαρος Σεφιχά, Γραμματέας Ισραέλ 
Ρούσσο, Ταμίας Πίγχας Παρέντε, Ελε-
γκτής Χάννα Πίντο.

 ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Στις 9.6.2013 έγιναν οι εκλογές για την 
ανάδειξη της νέας Κοινοτικής Συνέλευ-
σης της Ι.Κ Αθηνών. Στις 17.6.2013 συ-
νεκλήθη η 50μελής Γενική Συνέλευση 
η οποία εξέλεξε το νέο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο το οποίο συστάθηκε σε Σώμα 
ως εξής: Πρόεδρος Αβραάμ Μωυσής, 
Αντιπρόεδρος Βίκτωρ-Χαΐμ Ασσέρ, Γε-
νικός Γραμματέας Ιωσήφ Μιζάν, Ταμίας 
Χαΐμ Ναχμίας, Μέλη: Ισαάκ-Ερρίκος Κό-
βο, Αλίκη Μορδεχάι - Αρούχ, Ηλίας Νε-
γρίν, Αλβέρτος Σασών και Μικές-Σαμ Μο-
διάνο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθηγητής Αγγλικών, ομόθρησκος, ανα-
λαμβάνει μαθητές όλως των ηλικιών και 
για όλα τα πτυχία και επίπεδα. Τηλέφω-
νο: 6947 400 590, Σαμουήλ Φόρτης. Τα 
μαθήματα μπορούν να γίνουν σε όλα τα 
σημεία της Αττικής με πολύ λογικές τιμές.

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. Βενιαμίν Αλμπάλας

  Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, 
Ρ. Ματαθία

 Κωδ. ταχυδρόμησης 3905

  Τεχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρ-
κος, Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποκαλυπτήρια Μνημείου στα Χανιά 

Ο Δήμος Χανίων και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
σας προσκαλούν στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου, αφιερωμένου στους Έλληνες Εβραίους

της Κρήτης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, στους Χριστιανούς αντιστασιακούς του Νησιού
και στους Ιταλούς αντιφασίστες αιχμαλώτους, που έπεσαν θύματα των ναζί κατακτητών και βρήκαν

τραγικό θάνατο στη βύθιση του Α/Τ «Τάναϊς» στις 9 Ιουνίου 1944 κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν τη 

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ.
Ακτή Μιαούλη, Πύλη της Άμμου, Χανιά. 
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 ενηµέρωση ΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣ
21ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΣΕ

Στις 29.6.13 έγινε στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ισρα-
ηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, το 21ο Τακτικό Συνέδριο των Αντι-
προσώπων των Ι.Κ. Ελλάδος για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό του απερχό-
μενου προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος αναφέρθηκε 
συνοπτικά στο έργο του Δ.Σ. κατά το τελευταίο δίμηνο.
Στη συνέχεια εκλέχθηκε το προεδρείο του Συνεδρίου με πρόε-
δρο τον κ. Αβραάμ Μπέγα, αντιπρόεδρο τον κ. Χαΐμ Καπέτα και 
γραμματέα την κα Ντόνα – Λίλιαν Καπόν. Ακολούθησε απαλλαγή 
του απερχομένου Δ.Σ. για τη δράση Μαΐου – Ιουνίου 2013 και 
έγινε η επικύρωση των πρακτικών του 20ού Τακτικού Συνεδρίου.
Μετά τη δέηση που ανέπεμψε ο χαζάν της Ι.Κ. Αθηνών κ. Χαΐμ 
Ταλ, ο πρόεδρος του Συνεδρίου ξεκίνησε τη διαδικασία για την 
ανάδειξη νέας διοίκησης του ΚΙΣΕ,
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν οι 
13 εκλέκτορες – αντιπρόσωποι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων 
Ελλάδος, ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο του Συνεδρίου και 
στη συνέχεια έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βενιαμίν Αλμπάλας
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: Νάχμαν – Μάνος Αλχανάτης
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: Σολομών Παρέντε
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ
 ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑΣ: Δανιήλ Μπεναρδούτ
 ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μορδοχάϊ – Μαρσέλ Σολομών
 ΑΝΑΠΛ. Γ. ΤΑΜΙΑΣ: Μωϋσής Μαγρίζος
 ΜΕΛΗ: Μωϋσής Ελισάφ
  Μωϋσής Κωνσταντίνης
  Ισάκ Μαΐρ
  Σόλων Μάϊσης
  Ζαχαρίας Σούσης
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ααρών Αβδελάς
  Ισαάκ – Σάκης Λεών
  Εζράς Μπακόλας

Με την ανακοίνωση της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, ο 
νέος πρόεδρος κ. Β. Αλμπάλας και το νέο Δ.Σ. δέχθηκαν τα συγ-
χαρητήρια και τις ευχές τόσο από τον πρόεδρο του Συνεδρίου κ. 
Α. Μπέγα όσο και από τον πρόεδρο της απερχόμενης διοίκησης 
κ. Δ. Σαλτιέλ. Ο νέος πρόεδρος ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ. 
και τον πρόεδρο για τις ενέργειες που έχουν κάνει ώστε το ΚΙΣΕ 
να εξακολουθήσει να είναι δυνατό και σεβαστό.
Επίσης, ο κ. Αλμπάλας ανέφερε ότι κατά τη θητεία υπό την προε-
δρία του, μεταξύ άλλων, θα δρομολογηθεί σύντομα η σύγκληση 
εκτάκτου Συνεδρίου των Κοινοτήτων με θέμα την αλλαγή του 
καταστατικού. «Τώρα είναι η ώρα να εστιάσουμε όλες τις προ-
σπάθειές μας στις πρωτοφανείς προκλήσεις που για πρώτη φορά 
αντιμετωπίζει ο Ελληνικός Εβραϊσμός», είπε χαρακτηριστικά ο 
νέος πρόεδρος του ΚΙΣΕ αναφερόμενος σε καίρια θέματα όπως η 
ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου, και οι συνεχώς αυξανόμενες 
αντισημιτικές εκδηλώσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον Πρωθυπουργό Α. ΣΑΜΑΡΑ

Στις 2.8.13 ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κ.κ. Βενι-
αμίν Αλμπάλας και Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ και ο πρόεδρος της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ συναντήθηκαν με τον πρωθυ-
πουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη θερ-
μή υποδοχή και επισήμανε τη σημασία της ιστορικής επίσκεψης 
του πρωθυπουργού στη Συναγωγή της Θεσσαλονίκης, τον πε-
ρασμένο Μάρτιο, η οποία έστειλε ένα σαφές μήνυμα κατά του 
ρατσισμού και του αντισημιτισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της αύξη-
σης των φαινομένων του ρατσισμού και του αντισημιτισμού και 
τονίστηκε η ανάγκη για την πρόληψη και αποτροπή τους, καθώς 
και η θωράκιση των αρχών της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα. Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της Μόνιμης Έκθεσης 
με θέμα το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων στο Άουσβιτς.
Τέλος, οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού τόνισαν ότι το 
ΚΙΣΕ θα σταθεί αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης 
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτι-
σμού στην Ευρώπη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ύστερα από πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε στις 31.7.2013, στα 
γραφεία του κόμματος στη Βουλή, συνάντηση εκπροσώπων του 
ΚΙΣΕ με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνους για τις σχέσεις με τις 
θρησκευτικές κοινότητες.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους του ΚΙΣΕ ο πρόεδρος κ. 
Βενιαμίν Αλμπάλας και ο γενικός γραμματέας κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελι-
έζερ. Εκ μέρους της Θεματικής Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ παρέ-
στησαν ο υπεύθυνος της Κ.Ο. για τα Θρησκεύματα κ. Γιάννης Αμα-
νατίδης και ο συντονιστής της Θεματικής κ. Μάκης Λυκόπουλος. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο συντονιστής της Επιτροπής 
Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ) Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσος Κουράκης, καθώς 
και η υπεύθυνη της ΕΕΚΕ Εξωτερικών κα Ρένα Δούρου.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο Δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ: «Στο πλαίσιο του κύκλου επαφών της 
Θεματικής Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ με θρησκευτικές κοινό-
τητες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή με το Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.
Κατά τη συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Ισραηλιτική κοινότητα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα 
για την έξαρση των φαινομένων αντισημιτισμού που υποκινού-
νται και εκφράζονται κυρίως από τη Χρυσή Αυγή και κύκλους 
που πρόσκεινται σε αυτήν.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν την πάγια θέση του κόμ-
ματος ενάντια στο ρατσισμό και τον αντισημιτισμό και διαβε-
βαίωσαν πως θα λάβουν όλες τις πρωτοβουλίες για την διατή-
ρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων. Οι επαφές των 
δύο πλευρών θα συνεχιστούν με στόχο την αλληλοενημέρωση 
για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος».



5

Τα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΙούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013

 ενηµέρωση ΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον Υπουργό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στις 18.7.13 ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος είχε συνάντηση, στο Υπουργείο Πολιτισμού, 
με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Άριε Μέκελ, τον πρό-
εδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθη-
νών κ. Μίνο Μωυσή και τον γεν. γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα 
Ισ. Ελιέζερ (φωτογραφία).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να αναλάβει πρω-
τοβουλία για να αναδειχθεί και να καταγραφεί ακόμη περισ-
σότερο στη συλλογική μνήμη του Ελληνικού λαού το τι ακρι-

βώς συνέβη στο 
Ολοκαύ τωμα , 
το μέγεθος του 
εγκλήματος που 
σ υ ν τ ε λ έ σ τ η -
κε κατά της αν-
θρωπότητας και 
οι πραγματικές 
διαστάσεις των 
δραματικών γε-
γονότων, καθώς 

και οι τραγικές συνέπειες που είχαν για τους χιλιάδες Έλληνες 
Εβραίους συμπολίτες μας.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε χαρακτη-
ριστικά μεταξύ άλλων:
«Συμφωνήσαμε να συγκροτήσουμε μια επιτροπή, για να μπορέ-
σουμε άμεσα να σχεδιάσουμε το τι θα κάνουμε τους επόμενους 
μήνες. Θεωρούμε ότι ειδικά στην Ελλάδα, της οποίας ο Πολιτι-
σμός είναι η βάση του παγκόσμιου ουμανισμού, τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Αλμπάλας δήλωσε 
ότι «μία τέτοια πρωτοβουλία θα αποδώσει θετικά στην γενικό-
τερη ελληνική κοινωνία και θα συμβάλλει στο να αποφύγουμε 
επανάληψη της ιστορίας».

ΑΘΩΩΣΗ του Σαμπεθάϊ Μάτσα

Αθώοι κρίθηκαν, εν μέσω χειροκροτημάτων, από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο ο γραμματέας του Εργατικού Επαναστατικού 
Κόμματος, Σάββας Μιχαήλ (Σαμπεθάι Μάτσας), και ο πρώην 
πρύτανης του Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, στη 
δίκη που έγινε στις 3 & 4.9.13. Αντίστοιχη ήταν και η εισήγηση 
του εισαγγελέα της έδρας, που ζήτησε την απαλλαγή των κατη-
γορουμένων.
Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατη-
γορίες, ενώ δέχθηκαν και τη συμπαράσταση περισσότερων από 
100 άτομα τα οποία βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα ως ένδειξη 
αλληλεγγύης.
Υπενθυμίζεται ότι τα αδικήματα για τα οποία απαλλάχθηκαν, ήταν 
συκοφαντική δυσφήμηση, διέγερση σε βιαιοπραγίες και αμοιβαία 
διχόνοια και διατάραξη της κοινής ειρήνης.

(Από την ιστοσελίδα της Ι.Κ. Αθηνών)

Η Ανακοίνωση του ΚΙΣΕ για τη δίκη του Σ. Μάτσα:

Για τη δίωξη του Σ. Μάτσα, το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση στις 26.8.13:
«Στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, ακριβώς 170 χρόνια από την ημέρα που 
ο Ελληνικός λαός επαναστάτησε για την απόκτηση του Δημοκρα-
τικού Συντάγματος στην Ελλάδα, διεξάγεται στην Αθήνα, στο 1ο 
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, Δίκη εναντίον ενός Έλληνα 
πολίτη, εβραϊκού θρησκεύματος, επειδή εξέφρασε την άποψή του 
εναντίον των νοσταλγών του ναζισμού. Σε μια περίοδο, που οι οπα-
δοί του ναζισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού δρουν και 
επεκτείνουν την επιρροή τους στην Ελλάδα σχεδόν ανενόχλητα, 
είναι προσβολή προς την ίδια τη Δημοκρατία να μηνύεται ένας 
απόγονος θυμάτων του Ολοκαυτώματος επειδή κατήγγειλε και 
διαμαρτυρήθηκε κατά της βίας των θαυμαστών του Χίτλερ.
Η 3η Σεπτεμβρίου 2013 συμπίπτει φέτος με την παραμονή της 
Εβραϊκής πρωτοχρονιάς που συμβολίζει την πρώτη μέρα των 
αγίων ημερών που οι Εβραίοι όλου του κόσμου προσεύχονται 
για υγεία, ειρήνη και ευημερία στο σύνολο της ανθρωπότητας 
και για την επικράτηση της αγάπης και της αλληλεγγύης έναντι 
της βίας και του μίσους. Με βάση αυτές τις πανανθρώπινες αξίες 
εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον συμπολίτη και ομόθρη-
σκό μας ιατρό Σαμπεθάϊ Μάτσα (Σάββα Μιχαήλ)».

ΔΙΩΞΗ κατά στελέχους της Χ.Α.

Ποινική δίωξη για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου ασκή-
θηκε στο στέλεχος της Χρυσής Αυγής και υποψήφιο της οργά-
νωσης στην Α’ Αθήνας Αλέκο Πλωμαρίτη, ο οποίος είχε εκφράσει 
βάρβαρες νεοναζιστικές απόψεις σε ντοκιμαντέρ που προβλή-
θηκε στις 6.3.13 από το βρετανικό τηλεοπτικό Channel 4 και είχε 
γυριστεί στην Αθήνα λίγο πριν από τις εκλογές. Στη συνέντευξή 
του, ο Αλ. Πλωμαρίτης είχε μιλήσει για υιοθέτηση των πλέον σα-
διστικών μεθόδων εξόντωσης των Ναζί, για την επαναλειτουργία 
των στρατοπέδων και των φούρνων και για παρασκευή σαπου-
νιού από μετανάστες, ενώ «πρωτόγονοι», «υπάνθρωποι» και «μι-
άσματα», ήταν ορισμένοι μόνο από τους χαρακτηρισμούς του για 
τους μετανάστες.
Την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του Ελληνικού Εβραϊσμού 
είχε τότε εκφράσει με Δελτίο Τύπου (7.3.13) το ΚΙΣΕ. Όπως χαρα-
κτηριστικά είχε τονίσει το ΚΙΣΕ: «Έξι εκατομμύρια Εβραίοι, και μαζί 
τους εκατομμύρια άλλοι ‘διαφορετικοί’ άνθρωποι, θανατώθηκαν 
στους βιομηχανοποιημένους φούρνους του Άουσβιτς-Μπιρκε-
νάου, του Μαϊντάνεκ, της Τρεμπλίνκα και των άλλων ναζιστικών 
στρατοπέδων εξόντωσης, 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».
Η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Καταπολέμησης της Ρατσιστικής 
Βίας της ΕΛΑΣ είχε αποστείλει το σχετικό βίντεο στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία, στις αρχές Ιουλίου, άσκησε δίωξη 
κατά του Αλ. Πλωμαρίτη για παράβαση του ισχύοντος αντιρατσι-
στικού νόμου.



6

Τα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μαςΤα Νέα μας Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013Ιούλιος - Αύγουστος  2013

 ενηµέρωση ΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣΚΙΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Η αντίδραση ανθρώπων του Πνεύματος και των Τεχνών στα πρό-
σφατα επαίσχυντα κρούσματα δηλώσεων άρνησης του Ολοκαυ-
τώματος είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο ότι στην πολύπαθη και 
εξαγριωμένη σημερινή κοινωνία υπάρχουν ακόμα υγιείς δυνάμεις 
αντίστασης που εκφράζονται δημόσια.
Όταν η άρνηση του Ολοκαυτώματος έχει ακουστεί επανειλημ-
μένα από τα έδρανα της Βουλής, όταν βουλευτές της Χ.Α. ανεν-
δοίαστα υποτιμούν το έγκλημα της γενοκτονίας των Εβραίων, και 
όταν ακόμη σήμερα -παρά την συνεχώς αυξανόμενη έξαρση της 
ρατσιστικής βίας- η ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου έχει «πα-
γώσει» λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων, τότε η δυναμική φωνή 
αντίδρασης της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει έναν καθοριστικό 
ρόλο στην αφύπνιση συνειδήσεων.

 Ανοιχτή Επιστολή προς τους Νέους:

Με τις υπογραφές 35 προσωπικοτήτων δημοσιεύθηκε στην «Καθη-
μερινή» (9.6.13) «Ανοιχτή επιστολή προς τους νέους». Όπως χαρα-
κτηριστικά τονίζουν οι: Ελένη Αρβελέρ, Νίκος Αλιβιζάτος, Θανάσης 
Βαλτινός, Βασίλης Βασιλικός, Θάνος Βερέμης, Παντελής Βούλγαρης, 
Κώστας Γαβράς, Χρήστος Γιανναράς, Νίκη Γουλανδρή, Αγγελος Δελη-
βορριάς, Αλκη Ζέη, Παντελής Καψής, Χαρά Κιοσσέ, Μιχάλης Κοπιδά-
κης, Μένης Κουμανταρέας, Γιώργος Κουρουπός, Εμμανουήλ Κριαράς, 
Στάθης Λιβαθινός, Γιώργος Λούκος, Δημήτρης Μαρωνίτης, Ναταλία 
Μελά, Νίκος Μουζέλης, Γιώργος Νταλάρας, Σταύρος Ξαρχάκος, Τίτος 
Πατρίκιος, Γιάννης Πρετεντέρης, Στέλιος Ράμφος, Μιχάλης Σταθόπου-
λος, Αννα Συνοδινού, Παναγιώτης Τέτσης, Κώστας Τσόκλης, Μαρία Φα-
ραντούρη, Αλέκος Φασιανός, Θανάσης Φωκάς, Παναγής Ψωμόπουλος:
«… Είναι καθήκον όλων μας όχι μόνο να καταδικάσουμε και να 
πάρουμε τις πρέπουσες αποστάσεις από τις ομάδες αυτές, αλλά 
κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή κάθε αρχής στον κίνδυνο που 
ελλοχεύει με την αποδοχή, ή την απλή έστω ανοχή της δράσεως 
των νεοναζιστών. Η δράση αυτή είναι ύβρις για τον πολιτισμό και 
μίασμα για τον τόπο που δίδαξε στον κόσμο την ανθρωπιά. Πρέπει 
να μας προβληματίσει σοβαρά η απενοχοποίηση που επιτρέπει 
φασιστικά έκτροπα ώς και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει 
να αντιδράσουμε αμέσως και αποτελεσματικά, πριν η ιστορία μάς 
ζητήσει να λογοδοτήσουμε για έναν απαράδεκτο εφησυχασμό.
Όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο αποφασίσαμε, με τα πνευματι-
κά μέσα που διαθέτουμε, να εμποδίσουμε τη διάδοση των κηρυγ-
μάτων του μίσους, να αποτρέψουμε εκδηλώσεις βαρβαρότητας 
στην πράξη και στον λόγο, να διακηρύξουμε τον σεβασμό των πο-
λιτισμικών και πολιτικών παραδόσεων του έθνους. Καθήκον μας να 
καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε κάθε απόκλιση από τα δημο-
κρατικά θέσμια που μας κληροδότησε η μακραίωνη ιστορία μας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΚΙΣΕ
 για τις ρατσιστικές δηλώσεις του αρχηγού της Χ.Α. 

κατά του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Αντιδρώντας στις προσβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις του αρ-
χηγού της Χ.Α. Ν. Μιχαλολιάκου κατά του μπασκετμπολίστα Γ. Αντε-
τοκούμπο, το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση (2.9.2013):
«Το ΚΙΣΕ εκφράζει τον έντονο αποτροπιασμό του Ελληνικού 

Εβραϊσμού για τις επαναλαμβανόμενες ρατσιστικές δηλώσεις 
του αρχηγού της Χ.Α. εναντίον του νεαρού μπασκετμπολίστα 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, τις οποίες και καταδικάζει με τον πλέον 
απερίφραστο τρόπο.
Παρόμοιες ιδέες, βασισμένες σε ποταπά ρατσιστικά κίνητρα που 
προωθούν το μίσος και τη βία εναντίον συνανθρώπων μας, πα-
ραβιάζουν τις βασικές αρχές του δημοκρατικού μας Συντάγμα-
τος που προβλέπει την ισότητα ανεξαρτήτως χρώματος δέρμα-
τος, φυλής, ή θρησκείας.
Οι απαράδεκτες αυτές δηλώσεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτι-
κή την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ισχυρού και αποτελεσματι-
κού αντιρατσιστικού νόμου που θα θωρακίζει τις συνταγματικές 
ελευθερίες και τις πανανθρώπινες ηθικές αξίες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρ-
μονική συμβίωση των ανθρώπων».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του I.J.C.
 με τον Πρόεδρο της ΚΝΕΣΕΤ

Με πρωτοβουλία του Israeli Jewish Congress (IJC) συγκλήθηκε στις 
19.6.2013 στην Ιερουσαλήμ συνάντηση μεταξύ των ηγετών των 
Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων με τον Πρόεδρο της Κνέσετ 
κ. Yuli Edelstein. Στη συνάντηση, που έγινε στην Ισραηλινή Βου-
λή, συμμετείχαν ηγέτες και εκπρόσωποι από πολλές Ευρωπαϊκές 
Εβραϊκές Κοινότητες μεταξύ των οποίων της Γαλλίας, της Ουγγα-
ρίας, της Σλοβακίας, της Κύπρου, του Βελγίου, της Ισπανίας, των 
ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε 
από τον κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος στην εισήγησή του μίλη-
σε για το αυξανόμενο κύμα αντισημιτισμού σε όλη την Ευρώπη 
και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία. Επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, ότι προέχει η ασφάλεια των εβραϊκών ιδρυμάτων και των 
Εβραίων με κάθε δυνατό τρόπο 
προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσάρεστες καταστάσεις.
Ο διευθύνων σύμβουλος του 
IJC κ. Μισέλ Γκουραρί τόνισε το 
σημαντικό ρόλο του Ισραήλ στη 
διατήρηση της εβραϊκής παρου-
σίας και πως με την ενίσχυση των 
δεσμών των Εβραίων της Δια-
σποράς με το Κράτος του Ισραήλ 
ισχυροποιείται η εβραϊκή παρου-
σία παγκοσμίως.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός «Κοινού Οδικού 
Χάρτη» μεταξύ Εβραϊκών Κοινοτήτων απ΄ όλο τον κόσμο με Ισραη-
λινούς βουλευτές, ώστε να ισχυροποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ του 
Ισραήλ και της Διασποράς, ειδικότερα της Ευρώπης.
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να πραγματοποιείται στην Κνέ-
σετ ειδική σύσκεψη στην οποία θα μετέχουν οι Βουλευτές που 
έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν αυτή τη σχέση, πρωτοβουλία 
που υποστηρίχτηκε και από τον Πρόεδρο της Κνέσετ.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 
όλες τις Κοινότητες της Διασποράς, οι οποίες αντιμετωπίζουν στις 
ημέρες μας πολλές προκλήσεις, με κυριότερες τον αυξανόμενο 
αντισημιτισμό και τη διατήρηση της εβραϊκής ταυτότητας.

 Από την εισήγηση του κ. Β. Αλμπάλα 
στην Κνέσετ.
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ΒΟΛΟΣ

Απονομή υποτροφιών από την Ι.Κ. Βόλου
Πριν από πέντε χρόνια, η Ι.Κ. Βόλου ανέλαβε την αξιέπαινη πρω-
τοβουλία να θεσπίσει υποτροφίες για αριστούχους μαθητές που 
οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 
Έκτοτε αυτή η πρωτοβουλία έγινε θεσμός και έτσι φέτος στις 
3.6.2013, η Ι.Κ. Βόλου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, διοργάνωσαν στο αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος» του 
Πανεπιστημίου εκδήλωση για την απονομή των υποτροφιών 

σε τρεις φοιτητές.

Οι φοιτήτριες που έλαβαν τις υποτροφίες, ποσού 1.000 ευρώ η 
κάθε μία, είναι οι: Αλεξάνδρα Διπλάρη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, Ελένη Λύτρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης και Γεωργία Λύτρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή κ. Ιωάννη Μεσσήνη, ο οποί-
ος τόνισε μεταξύ άλλων πως «τον καιρό της κρίσης σε όλη την 
Ελλάδα αναδείχτηκαν άνθρωποι ευεργέτες, φιλάνθρωποι και 
εύσπλαχνοι. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσπαθούμε να εμ-
φυσήσουμε αυτές τις αρετές και κυρίως τη γενναιοδωρία των 
ανθρώπων». Ο πρύτανης ευχαρίστησε την Ι.Κ. Βόλου, τον χορη-
γό των υποτροφιών κ. Ζαχαρία Σακκή και ευχήθηκε αυτή η κίνη-
ση να είναι η αρχή και το παράδειγμα και σε άλλους ανθρώπους 
για να προσφέρουν για το καλό του Πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών 
στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονομική κα-
τάσταση που βιώνει η χώρα, γεγονός που επηρέασε και την 
Κοινότητα Βόλου ως προς τη συνέχιση του θεσμού των υπο-
τροφιών. Όμως, όπως ο κ. Σολομών τόνισε χαρακτηριστικά: «η 
πίστη μας στην αναγκαιότητα της προσφοράς αυτής μάς οδή-
γησε στη λύση αναζήτησης χορηγού. Την πρόθυμη ανταπόκρι-
ση τη βρήκαμε, για δεύτερη χρονιά, στο πρόσωπο του μεγάλου 
δωρητή της Κοινότητάς μας, κ. Ζαχαρία Σακκή, τον οποίο θερ-
μά ευχαριστούμε».

Στην αντιφώνησή του κ. Ζαχαρίας Σακκής, παλαιό μέλος της 
Ι.Κ. Βόλου, εξέφρασε την αγάπη του για την πόλη του Βόλου και 
τους συμπατριώτες του και συνεχάρη τις φοιτήτριες ευχόμενος 
να έχουν καλή σταδιοδρομία.

Ακολούθησε η απονομή των υποτροφιών που δόθηκαν μαζί με 
το βιβλίο «Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου» του κ. Ραφαήλ Φρέζη 
και μία αναμνηστική περγαμηνή από τον κ. Ζ. Σακκή, τον πρύτα-
νη κ. Ι. Μεσσήνη και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου κ. Μ. Σολομών.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κα Ράνια Γάτου από τις Δημόσιες 
Σχέσεις του Πανεπιστημίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, οι αναπληρωτές πρυτάνεις, 
ο τ. πρύτανης κ. Κ. Γουργουλιάννης, ο τότε αντιπρόεδρος του ΚΙ-
ΣΕ και πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος, ο κ. Ζ. Σακ-
κής με την σύζυγο και την κόρη του και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από το μουσικό σχήμα «Recuerdos 
de Americas» με τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Βό-
λου κ. Πέπο Σάλεμ στο φλάουτο και κ. Κωνσταντίνο Κολέτσιο 
στην κιθάρα.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Παρουσίαση του βιβλίου του Μ. Μάιση

«Η Ιστορία της εβραϊκής Κοινότητας 
της Χαλκίδας από 586 π.Χ. έως το 2001 μ.Χ.»

Η μακραίωνη και αδιάλειπτη παρου-
σία των Εβραίων στην Εύβοια και 
κυρίως στην Χαλκίδα παρουσιάζε-
ται στο βιβλίο του κ. Μαΐρ Σ. Μάϊση 
«Η Ιστορία της εβραϊκής κοινότητας 
Χαλκίδας από το 586 μ.Χ. έως το 2001 
μ.Χ.». Η παρουσίαση αυτής της αξιό-
λογης έκδοσης πραγματοποιήθηκε 
στις 17.6.2013, στον προαύλιο χώρο 
του Κόκκινου Σπιτιού της Χαλκίδας 
και η διοργάνωση έγινε από τον Σο-
ροπτιμιστικό Όμιλο Χαλκίδας, την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας και 
την Ευβοϊκή Αρχαιόφιλο Εταιρεία.
Η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου καλωσόρισε τους πα-
ριστάμενους, μίλησε για τη δράση του Ομίλου και αναφέρθη-
κε στη μεγάλη προσφορά του κ. Μάϊση στην καταγραφή ιστο-
ρικών στοιχείων που αφορούν την Χαλκίδα. Στη συνέχεια ο κ. 
Λέων Γαβριηλίδης, ο οποίος συνέβαλε στην επιμέλεια και ολο-
κλήρωση του βιβλίου, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα 
σπάνια και μεγάλης αξίας στοιχεία που περιέχει το έργο αυτό, 
η καταγραφή των οποίων τεκμηριώνει «την αδιάκοπη προαι-
ώνια παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα, αλλά και την ενερ-
γό και σημαντική συμμετοχή τους στην εξέλιξη και στην πρό-
οδο της Ελλάδας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Για το περιεχόμενο του βιβλίου μίλησαν η αρχαιολόγος κα Αμα-

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Αναμνηστική φωτογραφία από την απονομή των υποτροφιών: Οι αρι-
στούχες φοιτήτριες, με τους εκπροσώπους του πανεπιστημίου, της 
Ι.Κ. Βόλου και τον χορηγό των υποτροφιών.
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 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

λία Καραπασχαλίδου και ο συγγραφέας για τον οποίο το βιβλίο 
αυτό είναι έργο ζωής. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η προβο-
λή σπάνιων φωτογραφιών, κατά την ομιλία του συγγραφέα, 
από τη ζωή και τη δράση των Εβραίων της Χαλκίδας. Κατά την 
εκδήλωση έγιναν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων κ. 
Α. Ζεμπίλη, τον Μητροπολίτη Χαλκίδας κ.κ. Χρυσόστομο, τον 
αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Μπουραντά, τον Ραβίνο Αθηνών κ. Ισ. 
Μιζάν και τον τ. Δήμαρχο κ. Χ. Μανιάτη.

ΡΟΔΟΣ

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης

Για ακόμη μια χρονιά, η Ι.Κ. Ρόδου διοργάνωσε το καθιερωμένο 
πολυήμερο εκδηλώσεων με σκοπό να τιμήσει την Ημέρα Μνή-
μης των Ροδίων και των Κώων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Την Τρίτη 23.7.13, με την έναρξη των εκδηλώσεων, προβλή-
θηκε η ταινία ντοκιμαντέρ “Φιλιά εις τα παιδιά”, μια ταινία για 
τον διωγμό των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και την γενναιότητα 
των ανθρώπων που έσωσαν ζωές με κίνδυνο της δικής τους. 
Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ παρακολουθεί 
την ιστορία πέντε μικρών παιδιών από την παιδική τους ηλικία 
έως σήμερα, χρησιμοποιώντας προσωπικά ντοκουμέντα που 
αντικατοπτρίζουν μια ολόκληρη εποχή.

Την Πέμπτη 25.7.13, προβλήθηκε η δεύτερη ταινία “Il viaggio 
piu’ lungo” (Το ταξίδι), μια ταινία που παρουσιάζει την ιστορία 
ολόκληρης της κοινότητας Ρόδου, μιας κοινότητας 2.500 Ελ-
λήνων Εβραίων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τους Γερμανούς 
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και οι περισσότεροι εκ των 
οποίων εκτελέστηκαν την πρώτη κιόλας νύχτα. Εκατόν πενή-
ντα από αυτούς επέζησαν. Τρεις από αυτούς μοιράζονται την 
προσωπική τους ιστορία, μέσα από την ταινία αυτή, τα κρυφά 
τους συναισθήματα και τις μνήμες της καθημερινότητάς τους 
στη Ρόδο, στο νησί που στην ελληνική μυθολογία ονομάζεται 
“Η νύφη του Ηλίου”. Μετά την προβολή, σε μία συγκινητική τε-
λετή, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους επιζώντες του 
ολοκαυτώματος από την Ρόδο την κα Στέλλα Λεβή και τον κ. 
Σάμυ Μοδιάνο.
Το πρωί της Παρασκευής 26.7.13, ο χαζάν της Ι.Κ. Αθηνών Χα-

ΐμ Ταλ, ανέπεμψε Ασκαβά στο εβραϊκό κοιμητήριο και το από-
γευμα της ίδιας ημέρας τέλεσε την λειτουργία του Σαμπάτ στη 
Συναγωγή. Κατόπιν, όσοι παρευρισκόμενοι επιθυμούσαν, δεί-
πνησαν σε γνωστό εστιατόριο της Ρόδου.
Το Σάββατο 27.7.13, μετά την πρωινή λειτουργία, οι συμμετέ-
χοντες στις εκδηλώσεις απόλαυσαν έναν παραδοσιακό μπου-
φέ που είχε ετοιμάσει η Κοινότητα για την πρωινή μπεραχά.

Την Κυριακή 28.7.13 τελέστηκε στη Συναγωγή η επιμνημόσυ-
νη δέηση για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, με την παρουσία 
βουλευτών, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, των Προξενείων, 
καθώς και εκπροσώπων από εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος 
και Ροδιτών του εξωτερικού που κάθε χρόνο στηρίζουν τις εκ-
δηλώσεις. Την κεντρική ομιλία απηύθυνε η κυρία Άννα Μαρία 
Δρουμπούκη, υποψήφια διδάκτωρ ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Μίλησε, επίσης, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και αντιπρό-
εδρος της Ι.Κ. Ρόδου κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος τόνισε τη 
σημασία της διατήρησης της μνήμης. Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ μί-
λησε για τον αφανισμό των Εβραίων της Ρόδου και της Κω σε 
συσχετισμό με τη ναζιστική ιδεολογία που οδήγησε στο Ολο-
καύτωμα αλλά και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την 
επικράτηση παρόμοιων ιδεολογιών που σήμερα προσπαθούν 
και πάλι να επικρατήσουν. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με 
την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Ολοκαυτώματος.
Η Ι.Κ. Ρόδου ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στις 
εκδηλώσεις για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και υπόσχεται 
να συνεχίσει στο μέλλον να τιμά τη μνήμη των θυμάτων της να-
ζιστικής θηριωδίας και να αναδεικνύει το σημαντικό αυτό κε-
φάλαιο της ιστορίας της Ρόδου.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΣΑΝΑ ΤΟΒΑ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
εύχονται στις Κοινότητες, τις Οργανώσεις
και όλους τους ομοθρήσκους
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Από την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.

Από την ομιλία του προέδρου του ΚΙΣΕ στη Συναγωγή της Ρόδου.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
εύχονται στις Κοινότητες, τις Οργανώσεις


