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ΕΠΙΣΚΕΨΗ του CRIF στην ΑΘΗΝΑ και τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2012 επισκέφθηκε την Ελλάδα 
αντιπροσωπεία του κεντρικού συντονιστικού οργάνου των 
εβραϊκών φορέων της Γαλλίας (Conseil Representatif des 
Institutions Juives de France –CRIF), με επικεφαλής τον πρό-
εδρο δρα Richard Prasquier. Στην αντιπροσωπεία μετείχαν ο 
νομικός κ. Pascal Markowicz και πρόεδρος της Επιτροπής Διε-
θνών Σχέσεων του CRIF, η κα Véronique Harari μέλος της Επι-
τροπής του CRIF για τον Διαθρησκειακό Διάλογο, ο κ. Michel 
Azaria μέλος της Επιτροπής Μνήμης του Ολοκαυτώματος, 
και τα στελέχη του Οργανισμού κ. Maurice Soustiel, κα Jenny 
Laneurie Fresco και κα Eve Gani. 
Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα οι Γάλλοι ομόθρησκοι, 
συνοδευόμενοι από το προεδρείο του ΚΙΣΕ, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, και τον πρόεδρο της Ι.Κ. 
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, συναντήθηκαν με τον υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δέν-
δια, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κ. Αντώνη Ρουπακιώτη και τον υφυπουργό κ. 
Κώστα Καραγκούνη, επίσης με τον υπουργό Παιδείας, Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρ-
βανιτόπουλο και τον Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή.
Κατά τις συναντήσεις, εκ μέρους του CRIF εκφράστηκε ανησυ-
χία για την εκλογή στο Κοινοβούλιο νοσταλγών του Ναζισμού 
και για την αύξηση των ρατσιστικών επεισοδίων στη χώρα 
μας. Τονίστηκε η ανάγκη για ενεργή αντίδραση εκ μέρους της 
Πολιτείας και των υγιών στοιχείων της κοινωνίας σε κάθε εκ-
δήλωση ρατσισμού. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σημασία της 
Παιδείας στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Γε-
νικά, οι υπουργοί εξέφρασαν σαφή και κατηγορηματική θέση 
ενάντια σε κάθε μορφή και εκδήλωση ρατσισμού. Χαρακτηρι-

στική είναι η δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης: «Οι Έλληνες 
Εβραίοι πλήρωσαν μεγάλο φόρο αίματος στη διάρκεια της 
Γερμανικής Κατοχής και θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπερα-
σπιστούμε όχι μόνον τα δικαιώματα της Εβραϊκής Κοινότητας 
της χώρας μας αλλά και τη μνήμη εκείνων που υπήρξαν θύμα-
τα του Ναζισμού και του Ολοκαυτώματος». Ο κ. Ρουπακιώτης 
δήλωσε επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη εργάζεται 
για την ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.
Οι εκπρόσωποι του CRIF είχαν επίσης συνάντηση με τον Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο με τον 
οποίο, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τις σχέσεις της Εκκλησί-
ας με την εβραϊκή κοινότητα και το ρόλο της Εκκλησίας στη 
διάσωση Εβραίων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. 
Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος αναφερόμενος στις περιπτώσεις 
αντισημιτικών δηλώσεων από εκπροσώπους της Εκκλησίας, 
τόνισε την αντίθεσή του στο ρατσιστικό λόγο: «Πρόκειται για 
μεμονωμένες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία απομονώνει 
και καταδικάζει», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος.
Τα στελέχη του CRIF είχαν επίσης συνάντηση με το δήμαρχο 
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, και τον αντιδήμαρχο διεθνών σχέ-
σεων κ. Φώτη Προβατά. Επίσης με τον πρέσβη του Ισραήλ κ. 
Αριε Μέκελ και τον πρέσβη της Γαλλίας κ. Ζ. Κουν Ντελφόρζ. 
Σε ό,τι αφορά τις επαφές τους με τον Ελληνικό Εβραϊσμό, οι 
Γάλλοι επισκέπτες, αμέσως μετά την άφιξή τους, παρακάθη-
σαν σε δείπνο που παρέθεσε η Ι.Κ. Αθηνών στο οποίο παρέστη 
και το προεδρείο του ΚΙΣΕ. Συνάντηση γνωριμίας και αλληλο-
ενημέρωσης έγινε στα γραφεία του ΚΙΣΕ, κατά την οποία έγινε 
μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για θέματα εβραϊκού 
ενδιαφέροντος μεταξύ των εκπροσώπων του CRIF, του Δ.Σ. 
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Αναμνηστική φωτογραφία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της 
Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για τον Δ. Αλχανάτη

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβου-
λίου Ελλάδος συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 28 Αυγούστου 

2012, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του 
ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ

τέως προέδρου του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος και της Ι.Κ. Αθηνών. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. να εκ-
θειάζει την προσωπικότητα του εκλιπόντος

αποφάσισε:
1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του. 
2.  Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία από τη Γεν. Γραμματέα 

κα Ντόνα–Λίλιαν Καπόν. 
3. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών. 
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 

του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος «Τα Νέα μας». 

Ο Πρόεδρος  ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Η Γεν. Γραμματέας  ΝΤΟΝΑ – ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Αθηνών, συνήλθε σήμερα 
28.8.12, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του προέδρου 

κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδη-
ση του θανάτου του

ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΣΑΦΑΤ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 
ο οποίος ήταν ο επίτιμος πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότη-
τας Αθηνών. Ο Δανιήλ Αλχανάτης υπηρέτησε με δυναμισμό, ει-
λικρίνεια και αυταπάρνηση τον Ελληνικό Εβραϊσμό καθώς δι-
ετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Αθηνών για πέντε συνεχείς 
τριετίες και επίσης πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμ-
βουλίου Ελλάδος.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκτιμώντας την αστείρευτη προσφορά 
του, την ευγένεια και τον ακέραιο χαρακτήρα του και το ότι απε-
τέλεσε εξαίρετο παράδειγμα Εβραίου, που τον εντάσσουν στις 
προσωπικότητες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και αφή-
νουν ανεξίτηλο το πέρασμά τους 

ψηφίζει:
1. Να παραστούν στην κηδεία ο πρόεδρος και μέλη του Κοινο-

τικού Συμβουλίου.
2. Να παραχωρηθεί τιμητική θέση ταφής.
3. Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος.
4. Να γίνει δωρεά στη μνήμη του.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΑΑΚ ΛΕΩΝ

›
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Αθηνών, το 
οποίο συνήλθε έκτακτα σήμερα 28.8.12, ύστερα από ειδική 

πρόσκληση του προέδρου κ. Ισαάκ Μορδεχάι, εξαιτίας του θλι-
βερού γεγονότος της απώλειας του 

ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΣΑΦΑΤ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 
ο οποίος ήταν ο επίτιμος πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών και διετέλε-
σε πρόεδρος της Κοινότητας Αθήνας για πέντε συνεχείς τριετίες, 
καθώς επίσης και πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. με σταθερή ακούραστη 
παρουσία στις κοινοτικές επάλξεις, αφού άκουσε τον πρόεδρο 
να αναφέρεται στην ξεχωριστή προσωπικότητα του εκλιπόντος 
και στην αστείρευτη προσφορά του στην κοινοτική δραστηρι-

ότητα, υπογράμμισε το δυναμικό και ευγενικό χαρακτήρα και 
τόνισε ότι ο αείμνηστος Δανιήλ ήταν καλός Εβραίος, στοργικός 
σύζυγος, πατέρας και παππούς

ψηφίζει:
1. Να παραστεί σύσσωμο το Προεδρείο της Συνέλευσης στην 

κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο. 

Ο Πρόεδρος ΙΣΑΑΚ ΜΟΡΔΕΧΑΪ

Ο Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΝΑΧΜΑΝ

› Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περιθάλψεως και 
Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), συνήλθε 

έκτακτα, σήμερα 29 Αυγούστου 2012, μόλις πληροφορήθηκε 
τον θάνατο του

ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΣΑΦΑΤ ΑΛΧΑΝΑΤΗ
ο οποίος υπήρξε μέλος του, κατά την περίοδο 1961-1967, επιδει-
κνύοντας πλούσια δραστηριότητα και αποτελεσματικό έργο. Ο 
κ. πρόεδρος εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος, τονί-
ζοντας ότι, ως πρόεδρος της Κοινότητας Αθηνών, στα δύσκο-
λα χρόνια της ανασυγκρότησης, μετά την κατοχή, σφράγισε με 
την παρουσία του την κοινοτική ζωή. Η μακρόχρονη ενασχό-
λησή του με τα ζητήματα του εβραϊσμού, η πίστη και η επιμονή 
του για την άνθιση του εβραϊκού σχολείου, είναι μέρος του έρ-
γου που αφήνει. Η φυσιογνωμία και οι καινοτόμες πρωτοβου-
λίες του ενέπνεαν το σεβασμό σε όλους τους νεότερους. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε:
1. Να παραστούν στην κηδεία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 

του Κ.Ι.Σ.Ε. «Τα Νέα μας» και στο έντυπο της Κοινότητας Αθη-
νών «Αλεφ».

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ
Η Εντετ. Σύμβουλος ΧΑΝΑ ΠΙΝΤΟ

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλά-
δος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 28 Αυγούστου 2012, 

μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του
ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ

ο οποίος υπήρξε ακούραστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος από τη θέση του προέδρου 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε τον πρόεδρο κ. Σαμουήλ Μάτσα, να περιγράφει 
τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος του εκλιπόντος, ο οποίος με 
την αμέριστη υποστήριξή του συνέβαλε καθοριστικά στο έργο 
μεταστέγασης του Ε.Μ.Ε. στη μόνιμη έδρα του 

αποφάσισε:
1. Να παραστεί ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

κηδεία, ο κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 

«Τα Νέα μας».

Ο Πρόεδρος ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ
Ο Aντιπρόεδρος ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
  ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-

στοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
– Χαΐμ-Βίκτωρ Γαβριήλ Σαμπά, ετών 89.
– Λιλής Χαΐμ Αρούχ, ετών 83.
–  Αλμπέρτου-Αβραάμ Σάββα Σαμπεθάι, 

ετών 81.
– Δανιήλ Ιωσαφάτ Αλχανάτη, ετών 90.
– Στέλλας Δαυίδ-Χαΐμ Μπαρούχ, 60.

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 

– Μποένα Αβραάμ Φράγκο, ετών 96.
– Εσθήρ Ναθάν Μασαράνο, ετών 90.
– Ιακώβ Ιωσήφ Μπενσουσάν, ετών 78. 

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ 
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανα-
κοινώθηκε ο γάμος του Ιωσήφ Αρούχ με 
την Πενίνα Μπατ Αβραάμ Αβίνου. 

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης μας ανακοινώθηκε η γέννηση της 
Ελβίρας, κόρης της Έστερ Μωυσή και του 
Λέων Ναρ. 

ΜΠΑΤ ΜΙΤΣΒΑ 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Την Κυριακή 2 Σεπτεμ-
βρίου 2012, έγινε στη Θεσσαλονίκη στη 
Συναγωγή Μοναστηριωτών η θρησκευτι-
κή ενηλικίωση (Μπατ Μιτσβά) τεσσάρων 
κοριτσιών. Τα νεαρά κορίτσια που έγιναν 
Κόρες του Νόμου είναι οι: Τζένη Σαμ Κο-
έν, Ραχήλ Ααρών Μισδραχή, Έλενα Αλ-
μπέρτου Σαΐα και η Σάρα Λάρρυ Σεφιχά. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
 Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για κα-
λή πρόοδο και σταδιοδρομία στον Λέων 
Νάαρ, της Εβίτας και του Μίκου, για την ει-
σαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Ι.Κ. Λάρισας συγχαίρει και εύχεται 
υγεία, καλή σταδιοδρομία και πάντα επι-
τυχίες στη ζωή τους στις:
– Έστερ Μπέγα, της Άννας και του Σάμη, 

που πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα 
Χημείας του ΑΠΘ.

– Ντέλια Φιλοσώφ, της Λίας και του Ηλία, 
που πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα 
Φαρμακευτικής του ΑΠΘ.

 Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου συγχαίρει και εύ-
χεται καλή πρόοδο στους:

– Σάρα Μίμη Λεβή, για την εισαγωγή της 
στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τε-
χνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

– Αθανάσιο Μανωλιό-Οββαδία, γιου της 
Ματούλας Οββαδία, για την εισαγωγή 
του στο Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Σας ευχαριστούμε θερμά όλους, συγ-
γενείς και φίλους για την συμπαράστασή 
σας στο πένθος μας, για την απώλεια της 
αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και 
γιαγιάς Λιλής Εμμ. Αρούχ.

Τα παιδιά Αλίκη & Ισαάκ Μορδεχάι 
Νέλλη & Νίκος Καπόν

Οι αδελφές Ροζίνα Ασσέρ, Ντενίζ Μπεράχα
Τα εγγόνια Αννίτα, Λίλη, Υβόν, Μπεν

 Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετεί-
χαν στα βαρύ μας πένθος για την απώ-
λεια του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και αδερφού Αλβέρτου Αβραάμ 
Σαμπεθάι. 

Η σύζυγος Άννα
Τα παιδιά Αλίντα & Σάλβος Ελιέζερ

Φαίη Σαμπεθάι
Οι αδερφές Ξανθή Αλαλούφ

Ματούλα Ασσέα, Έυα Γιαλαμαράκη
Οι λοιποί συγγενείς

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

– ΣΤΟΝ ΟΠΑΙΕ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. 
του ΟΠΑΙΕ, ύστερα από την απώλεια του 
αντιπροέδρου του, αειμνήστου Σαλβα-
τώρ Μπακόλα, έχει ως εξής: Πρόεδρος 
Δαυίδ Ταραμπουλούς, Αντιπρόεδρος Ηλί-
ας Μπορμπόλης, Εντετ. Σύμβουλος Αν-
νίτα Πίντο, Ταμίας Ηλίας Νεγρίν, αναπλ. 
Ταμίας Πίγχας Παρέντε, αναπληρώτρια 
Εντετ. Σύμβουλος Μπέλλα Ααρών, μέλη 
Ιωσήφ Ταραμπουλούς, Μωυσής Βελλέλης 
και Τζίλντα Άντζελ. 
– ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Μετά από τις 
εκλογές που έγιναν στην Ι.Κ. Χαλκίδας, 
την 1η Αυγούστου 2012, προέκυψε το νέο 
Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως 
εξής: Πρόεδρος Σόλων (Μάκης) Μάισης, 
Αντιπρόεδρος Σόφη Φριζή, Γενικός Γραμ-
ματέας Μαΐρ (Μάριος) Μάισης, Ταμίας Ιω-
σάς Καταλάν, Σύμβουλος Έστερ Λουκά και 
αναπληρωματικό μέλος Σάββας Οβαδίας. 
– ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Στις 19 Ιουνίου 
2012 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην 
Ι.Κ. Τρικάλων από τις οποίες προέκυψε νέο 
Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως 
εξής: Πρόεδρος Ματαθίας Βαρούχ, Αντι-
πρόεδρος Χαΐμ (Μάκης) Καμπελής, Γενι-
κός Γραμματέας Ιάκωβος Βενουζίου, Ταμί-
ας Μιχέλ Νεγρίν και μέλος Ισαάκ Καπέτας. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

– Ομόθρησκη κυρία με πείρα αναλαμβά-
νει φύλαξη παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμέ-
νων ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 
333 042. 

– Η Ρόζα Μισδραχή, διπλωματούχος πιά-
νου και ανώτερων θεωρητικών, με σπου-
δές στην Αθήνα (Ορφείο Ωδείο Αθηνών 
– Max Hallecker) και στην Ακαδημία του 
Salzburg (B. Ringeissen) με πολυετή πεί-
ρα στη διδασκαλία πιάνου και καλλιτε-
χνική δραστηριότητα με καλή προσέγγι-
ση στα παιδιά, ζει στη Θεσσαλονίκη και 
παραδίδει μαθήματα πιάνου σε παιδιά 
όλων των ηλικιών (αρχαρίους, πτυχίο και 
δίπλωμα).  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2310459077 και 6947370644 ή στο email 
roza_misdraxi@hotmail.com

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον Δ. Αλχανάτη 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλι-
τικής Κοινότητας Λάρισας συνήλθε έκτα-
κτα σήμερα Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012, 
ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του θα-
νάτου του

ΔΑΝΙΗΛ Ι. ΑΛΧΑΝΑΤΗ
Επίτιμου Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Αθηνών και πρώην Προέδρου 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλί-
ου, που υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλο-
γους και δραστήριους ηγέτες του Ελλη-
νικού Εβραϊσμού, τον οποίο υπηρέτησε 
με σύνεση και αφοσίωση για πολλά χρό-
νια, αφήνοντας έντονο το στίγμα του και 
αφού συζήτησε για την δυναμική προσω-
πικότητα και την πολυετή δράση και προ-
σφορά του,

ψηφίζει:
1. Να παραστεί στην κηδεία του η Αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ. Μπέκη Αλμπελανσή.

2. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας στην οικο-
γένειά του και να τους επιδοθεί το ψήφι-
σμα αυτό.

3. Να διατεθεί στη μνήμη του, αντί στε-
φάνου, ποσό για το Εβραϊκό Σχολείο της 
Λάρισας. 

4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στο 
Ενημερωτικό Δελτίο του Κεντρικού Ισρα-
ηλιτικού Συμβουλίου «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ».

Ο Πρόεδρος ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Η Γραμματέας ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΡΙΖΟΥ
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του ΚΙΣΕ και εκπροσώπων των Κοινοτήτων. Σύντομους χαιρε-
τισμούς απηύθυναν ο αντιπρόεδρος κ. Μώρις Μαγρίζος και η 
γ.γ. του ΚΙΣΕ κα Ντόνα - Λίλιαν Καπόν, ενώ ιδιαίτερα συζητή-
θηκε το θέμα του αντισημιτισμού, της άρνησης του Ολοκαυ-
τώματος και της σχετικής αντιρατσιστικής νομοθεσίας, ο δια-
θρησκειακός διάλογος, τα προερχόμενα από την οικονομική 
κρίση προβλήματα των εβραϊκών οργανισμών και κοινοτήτων, 
κ.ά. Η αντιπροσωπεία του CRIF επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μου-
σείο Ελλάδος όπου ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια κα Ζανέτ 
Μπαττίνου. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την 
ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού αλλά και για τη σύγχρονη 
δράση του, καθώς και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
σεμινάρια του ΕΜΕ για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. 
Στη συνέχεια οι Γάλλοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις Συναγω-
γές της Αθήνας και στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος από την 

κα Ματίλντα Μπεράχα και κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο 
όπου ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν ανέπεμψε ασκαβά. Η 
παραμονή τους στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο 
εβραϊκό δημοτικό σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών, από το οποίο έμει-
ναν εντυπωσιασμένοι. 
Στη Θεσσαλονίκη την αντιπροσωπεία των Γάλλων ομοθρήσκων 
υποδέχθηκε η Ισραηλιτική Κοινότητα με δείπνο στο οποίο συμ-
μετείχαν μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο νέος πρόξενος της Γαλλίας 
κ. Κριστόφ Λεριγκολέ. Η αντιπροσωπεία, την οποία συνόδευε ο 
πρόεδρος της Ι.Κ.Θ. κ. Δ. Σαλτιέλ και μέλη του Κ.Σ., είχε επίσημες 
συναντήσεις με τον υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδω-
ρο Καράογλου και το δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη. «Η Ελλάδα 
δεν είναι μόνη, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βιώνει τις δικές 
της αγωνίες εν τούτοις δεν είναι μόνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης μετά τη συνάντησή του με τους 
εκπροσώπους του CRIF. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Γάλλοι επι-
σκέπτες περιηγήθηκαν στα εβραϊκά αξιοθέατα της Θεσσαλονί-
κης, επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Μουσείο, όπου τους ξενάγησε η 
κα Έρρικα Περαχιά. Επίσης επισκέφθηκαν το σχολείο της Ι.Κ.Θ., 
όπου οι εκπρόσωποι του CRIF είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν τη γιορτή για το Ρος Ασανά και να θαυμάσουν τα 

παιδιά και το υψηλό επίπεδο εβραϊκής παιδείας. Στη συνέχεια 
επισκέφθηκαν το Γηροκομείο Σαούλ Μοδιάνο όπου συνομίλη-
σαν με ομήρους και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή τους στη 
Θεσσαλονίκη οι Γάλλοι ομόθρησκοι κατέθεσαν στεφάνι στο 
Μνημείο Ολοκαυτώματος. 

Γενική Συνέλευση
της Διεθνούς Επιτροπής 

του Άουσβιτς

Από 5 έως 8 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε στο στρατόπεδο του Άου-
σβιτς στην Κρακοβία της Πολωνίας, η 14η Γενική Συνέλευση της 
Διεθνούς Επιτροπής του Άουσβιτς (IAC), στην οποία συμμετεί-
χαν επιζώντες από το στρατόπεδο του Άουσβιτς καθώς και αντι-
προσωπείες από το Ισραήλ, την Πολωνία, την Γάλλια, το Βέλγιο, 
την Ουγγαρία, την Σλοβενία, την Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία, 
την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.
Στη Συνέλευση τον Σύλλογο των Απογόνων Θυμάτων του Ολο-
καυτώματος εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Μάριος Σούσης και 
το μέλος του Συμβουλίου κ. Παύλος Ζαδίκ. 
Την πρώτη ημέρα την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέ-
λευσης χαιρέτισαν με ομιλίες τους εκπρόσωποι του Πρόεδρου 
της Γερμανίας και της Πολωνίας, καθώς επίσης ο πρόεδρος και 
ο αντιπρόεδρος του IAC κ. Ρόμαν Κέντ και Κριστόφ Χέουμπνερ. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης του Άουσβιτς και του Μπιρκενάου. 
Οι εκπρόσωποι των χωρών στις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν 
στην οικονομική κρίση και στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν σήμερα οι πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, εξέφρα-
σαν την ανησυχία τους για την αύξηση των αντισημιτικών κρου-
σμάτων και επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των 
νέων σε θέματα που αφορούν το Ολοκαύτωμα. 

Η εισήγηση του κ. Μ. 
Σούση εστιάστηκε κυρί-
ως στα προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί στην 
Ελλάδα από την οικονομι-
κή κρίση, συσχετίζοντας 
με την εποχή του Ολοκαυ-
τώματος και τους απρό-
βλεπτους κινδύνους που 
μπορούν να προκύψουν. 
Επίσης αναφέρθηκε στη 
δράση του Συλλόγου.  
Κατά τη διάρκεια της Συ-

νέλευσης του IAC, οι εκπρόσωποι της Β΄ Γενιάς συναντήθηκαν 
με τον διευθυντή του Μουσείου του Άουσβιτς κ. Piotr Gywinski, 
με τον οποίο συζήτησαν το θέμα της μόνιμης ελληνικής έκθε-
σης που θα στεγαστεί σε Μπλόκ του Άουσβιτς και επισκέφθη-
καν την αίθουσα. Η συνάντηση με τον κ. Gywinski ήταν πολύ 
εποικοδομητική και οι εκπρόσωποι της Β΄ Γενιάς τον προσκάλε-
σαν να επισκεφθεί την Ελλάδα.

 ενημέρωση ΚΙΣ

Οι εκπρόσωποι της Β΄ Γενιάς κατά την 
κατάθεση στεφάνου στο Μπιρκενάου.

Επίσκεψη του CRIF

Από τη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Α. Ρουπακιώτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Συνάντηση του 

Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως 
με ομόθρησκους Γάλλους τουρίστες

Τον περασμένο Αύγουστο επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη 
ομάδα Εβραίων τουριστών από τη Γαλλία. Με αφορμή αυτήν την 
επίσκεψη, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, συ-
νάντησε και καλωσόρισε θερμά τους επισκέπτες και τους προσέ-
φερε ως δώρο ένα ψηφιακό δίσκο με την Παλαιά Διαθήκη. 
Κατά τη συνάντηση, ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος έκανε την 
ακόλουθη ομιλία:
«Πολλοί στην εποχή μας αμφισβητούν την αξία και την προ-
σφορά της Παλαιάς Διαθήκης στο σύνολο πολιτισμό. Κάποιοι 
την πολεμούν και την αποδοκιμάζουν. Κάνουν λάθος. Η Π.Δ. 
είναι το δεύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Το πρώτο 
ήταν η λογική και αυτεξούσια ζωή. Όταν άλλοι λαοί, σκιαμαχού-
σαν στο σκοτάδι ο βιβλικός Ισραήλ μιλούσε με το Θεό. Όταν 
άλλοι λαοί υποψιάζονταν περί του Θεού και προσπαθούσαν να 
τον εντοπίσουν στα πολυπρόσωπα είδωλα, ο Ισραήλ συνήπτε 
συμφωνίες μαζί του. Όταν άλλοι λαοί θυσίαζαν τα παιδιά τους 
για να εξευμενίσουν το θείο, ο Ισραήλ έψαλε και υμνούσε το 
Θεό και φρόντιζε να μειώνει την απόσταση που τον χώριζε απ’ 
αυτόν.
Τα κείμενα της Π.Δ. χειραγώγησαν τον αρχαίο άνθρωπο βγάζο-
ντάς τον από τους αιώνες της βαρβαρότητος σε αρκετά ξέφω-
τα πολιτισμού. Στην επικράτεια που κινήθηκε ο λαός του Θεού, 
έκτισε με τα «οικοδομικά υλικά» που βρήκε, τις βάσεις για τη 
διαχρονική θρησκευτικότητα του πλανήτη.
Τα κείμενα της Π.Δ. διαβάζονται πολλαπλά και αναδύουν ένα 
άρωμα εμπιστοσύνης στο Θεό και πώς αυτή επαναποκτάται 
όταν κλονίζεται. Στη σχέση μας με το Θεό, όλοι έχουμε ένα 
εβραίο μέσα μας, μέχρι σήμερα.
Η Χριστιανική Εκκλησία δεν πρέπει να λησμονήσει ποτέ την 
οφειλή της στην Π.Δ. και στο λαό του Ισραήλ ως «παιδαγωγόν 
εἰς Χριστόν». Υπήρξαν ακραίες εποχές που την λησμόνησε και 
τότε έπραξε αντιχριστιανικά και απάνθρωπα.
Είναι καιρός πια να συζητήσουμε με βάση την Π.Δ. και να σε-
βαστούμε την προσφορά της στον σύνολο πολιτισμό. Για να 
γίνει κατανοητή αυτή η ανάγκη, προσπαθείστε να αφαιρέσετε 
από τη παγκόσμια νομοθεσία, από τα ήθη, από την τέχνη, από 
τον ανθρωπισμό όσα προσέφερε η Π.Δ. και τότε θα καταλά-
βετε πόσο τραγικά φτωχός και ανούσιος θα μείνει ο κόσμος. 
Προσπαθείστε να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, χωρίς να έχε-
τε ακούσει τίποτε για την Παλαιά και τότε δεν θα καταλάβετε 
παρά ελάχιστα αποσπάσματα.
Είτε, λοιπόν, μας αρέσει είτε όχι, «τῶν Ἰσραηλιτῶν εἶναι ἡ υἱοθε-
σία  καὶ ἡ δόξα καὶ οἱ διαθῆκες καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ 
οἱ ἐπαγγελίες. Δικοί τους εἶναι οἱ πατέρες μας καὶ ἀπ’ αὐτοὺς 
κατάγεται ἀνθρωπίνως ὁ Χριστός» (Ρωμ. 9,4-5). Είναι χρήσιμο 
να το θυμόμαστε αυτό πάντα. Και να το αναγνωρίζουμε».
Σχετικά με την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων κ. 

Γιώργος Καλαντζής του απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην 
οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«…Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία σας, 
η οποία όχι μόνο αξίζει κάθε επαίνου, αλλά αναδεικνύει και το 
μεγαλείο της Ορθοδοξίας. 
Ομιλώ για την κίνησή σας να επισκεφθείτε τους Εβραίους εκ 
Γαλλίας που κατέλυσαν στην Αλεξανδρούπολη, προσφέροντας 
ως δώρο καλωσορίσματος ένα ψηφιακό δίσκο με την Παλαιά 
Διαθήκη και με ένα εμπνευσμένο πρόλογό σας…
Σεβασμιώτατε, η συμβολική αυτή σας πράξη έχει ιδιαίτερη ση-
μασία όχι μόνο για το εσωτερικό αλλά και για την διεθνή εικόνα 
της χώρας». 
Το ΚΙΣΕ τονίζοντας τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας απέ-
στειλε επιστολή στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως στην 
οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο πρόλογός Σας, που συνό-
δευσε το συμβολικό αυτό δώρο, είναι ένα μήνυμα σοφίας που 
προτάσσει τις αρετές του ανθρωπισμού, της πίστης και της αγά-
πης που εμπνέουν τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο και ο Χριστιανισμός.
Ο λόγος Σας, Σεβασμιώτατε, αποτελεί ταυτόχρονα μία σπου-
δαία συμβολή στο διαθρησκευτικό διάλογο, ενός εξέχοντος 
ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που υπηρετεί τις αρχές της 
αλληλοκατανόησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και 
της ειρηνικής συμβίωσης όλων των ανθρώπων ενάντια στο φα-
νατισμό, τη μισαλλοδοξία και τον αντισημιτισμό». 

Ελληνική συμμετοχή στο
«Διπλωματικό Σεμινάριο Νέων 

Ηγετών» του 2012
Το καλοκαίρι που μόλις πέ-
ρασε και πιο συγκεκριμένα 
το διάστημα 1-12.7.12, έλαβε 
χώρα στην Ιερουσαλήμ το 

“Diplomatic Seminar for Young Jewish Leaders” το οποίο οργα-
νώθηκε για 13η συνεχή χρονιά από το Yπουργείο Εξωτερικών 
του Ισραήλ. Χάρη στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, μου 
δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο σεμινά-
ριο αυτό κατά τη διάρκεια του οποίου βίωσα από κοντά εμπει-
ρίες που θα με συνοδεύουν για πάντα.
Για 12 ημέρες, 37 Εβραίοι από 25 χώρες, ακούσαμε, είδαμε και 
μάθαμε πολλά. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγιναν εξαι-
ρετικές διαλέξεις από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως του 
υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Danny Ayalon, του 
προέδρου του Jewish Agency κ. Nathan Scharansky, του εκτε-
λεστικού διευθυντή του American Jewish Committee κ. David 
Harris και αρκετών ακόμη διακεκριμένων ανθρώπων. Επίσης, 
επισκεφτήκαμε σημαντικά και εξίσου ενδιαφέροντα μέρη 
όπως τη Bουλή του Ισραήλ “Knesset”, το “Μαύρο Βέλος” όπως 
χαρακτηριστικά ονομάζεται στη λωρίδα της Γάζας, το μουσείο 
του Ολοκαυτώματος “Yad Vashem”, το Mουσείο της Διασποράς 
“Beit Hatefutsot”, αλλά και τις εγκαταστάσεις της εταιρίας Intel ➤
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και Micron στο Kiryat Gat, την παιδοκαρδιολογική κλινική “Save 
a child’s heart” και το Kibbutz Ginosar, μέρη που έδωσαν μια 
ιδιαίτερη γεύση και διάσταση στην παραμονή μας στο Ισραήλ.
Εντυπωσιακό ήταν το πώς η παράδοση και η ιστορία «παντρεύ-
ονται» την επιστήμη και την υψηλή τεχνολογία και προβάλλε-
ται έτσι ο πλούτος και η ποικιλομορφία του εβραϊκού πολιτι-
σμού, ο οποίος ανθίζει διαχρονικά.

Σκοπός του Σεμιναρίου, ήταν η ενδυνάμωση και η σύσφιξη των 
σχέσεων του Ισραήλ με τη Διασπορά, αλλά και οι μέσα από διαδο-
χικές συζητήσεις, προτάσεις για την αντιμετώπιση ή ακόμη και την 
επίλυση, όταν αυτό καθίσταται δυνατό, σοβαρών θεμάτων που 
απασχολούν τον εβραϊσμό σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, όπως ο 
αντισημιτισμός και η «Αραβική Άνοιξη» στη Μέση Ανατολή.

Από τις 15 έως και τις 18 Ιουλίου, ακολούθησε το τετραήμερο 
Συνέδριο Αποφοίτων του Σεμιναρίου για τις χρονιές 1999 έως 
και 2012, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες 
από 45 χώρες.
Συστήνω και προτρέπω τους νέους ομόθρησκους της χώρας 
μας να δηλώσουν συμμετοχή για το Σεμινάριο του 2013, ώστε 
αφενός να υπάρχει και μελλοντική εκπροσώπηση της Ελλάδας 
και της νεολαίας του Ελληνικού Εβραϊσμού στο Σεμινάριο αυτό, 
και αφετέρου να δοθεί και σε άλλους αυτή η μοναδική ευκαιρία 
για μια αξέχαστη εμπειρία που αξίζει να την ζήσει ο καθένας. 
Να αναφερθεί τέλος, ότι το Kράτος του Ισραήλ, παρέχει υποτρο-
φίες σε νέους και φιλόδοξους ακαδημαϊκούς πολίτες και αξίζει 
πραγματικά να υπάρξει και εκεί ενδιαφέρον και συμμετοχή. 

Τζέφρυ Σολομών 

Ευχαριστήρια επιστολή
του Προέδρου του Ισραήλ

Σε συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ κ. Σιμόν 
Πέρες στην Ελλάδα και της συνάντησής του με εκπροσώπους 
του Ελληνικού Εβραϊσμού, ο Πρόεδρος του Ισραήλ έστειλε ευ-
χαριστήρια επιστολή στον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ για την εγκάρδια υποδοχή που του έγινε. 

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Οι συζητήσεις και η 
ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας στην 
Ελλάδα για θέματα που μας αφορούν ήταν για μένα μία ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ειλικρινά ελπίζω και πιστεύω πως οι δε-
σμοί μεταξύ της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας και του Ισραήλ 
θα ισχυροποιηθούν και θα γίνουν περισσότερο ουσιώδεις». 

Μηνύματα για το ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ

Από τα ευχετήρια μηνύματα που εκδόθηκαν φέτος για το Ρος Ασα-
νά δημοσιεύουμε παρακάτω χαρακτηριστικά αποσπάσματα. 

› Του Προέδρου του Ισραήλ κ. Σίμον Πέρες: «…Θεωρούμε 
τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο όχι μόνο ως ευρύτερη 
οικογένειά μας, αλλά και ως εταίρους, και αισθανόμαστε πως 
είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι στενοί εβραϊκοί δεσμοί μας, 
να καλλιεργηθούν και να αποδώσουν καρπούς. Η νέα γενιά εί-
ναι η υπόσχεση του μέλλοντός μας και η δέσμευσή της στον 
σκοπό της οικοδόμησης ενός λαμπρότερου μέλλοντος για 
τους Εβραίους στο Ισραήλ και ανά τον κόσμο είναι το κλειδί 
της επιτυχίας μας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι τακτές 
επισκέψεις στο Ισραήλ, οι προσωπικές εμπειρίες και συναντή-
σεις έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και εξυπηρετούν στο να 
χτίζουν τις γέφυρες που μας ενώνουν. 

Αυτοί οι δεσμοί μας είναι βαθειά ριζωμένοι στην κληρονομιά 
των αξιών που μοιραζόμαστε. Πέραν της δέσμευσης που έχουμε 
ο ένας προς τον άλλον, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε το καθή-
κον μας για τη βελτίωση του κόσμου γύρω μας και τη διατήρη-
ση της θεμελιώδους Εβραϊκής έννοιας του Τικούν Ολάμ. Κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας, ο Εβραϊκός λαός έχει συμβάλλει στις 
κοινωνίες με το μεγαλύτερό του χάρισμα – το αίσθημα του ανι-
κανοποίητου. Αγωνιζόμενοι διαρκώς για ένα καλύτερο αύριο, ο 
λαός μας έχει επιτύχει αποτελέσματα για τα οποία είμαστε υπε-
ρήφανοι. Σήμερα, διαιωνίζουμε αυτή την κληρονομιά μέσα από 
την αφοσίωσή μας σε ηθικές αξίες, την αναζήτηση της γνώσης 
και την αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη της ειρήνης. Είναι αυτή η έκ-
κληση για συμμετοχή στην αδιάκοπη πορεία της ανθρωπότητας 
με τον μοναδικό δικό μας τρόπο που μας ενώνει». 

› Του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χοσέ Μπα-
ρόζο: «…Στη δύσκολη οικονομική αλλά και κοινωνική περί-
οδο που διανύουμε, ορισμένοι στην Ευρώπη μπαίνουν στον 
πειρασμό να επανασυνδεθούν με δαίμονες του παρελθόντος 
–λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός- και για τον λόγο αυτό 
χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να προασπίσουμε, να προ-
στατεύσουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας ιδεώδη που 
αφορούν την ειρήνη, την συμφιλίωση και τον σεβασμό της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αντιπροσωπεύει τα βασικά πιστεύω της πολιτικής 
και προσωπικής μου φιλοσοφίας».  

Ο κ. Danny Ayalon μαζί με συμμετέχοντες στο Σεμινάριο.
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 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 

Τα νέα της Μπενώτ

Η εκδήλωση για το κλείσιμο των εργασιών της Μπενώτ για το 
καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε στον αύλιο χώρο της Συναγωγής 
Αθηνών Ετς Χαγίμ στις 11.6.2012. 
Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν μία εξαιρετική γυναίκα, η κα Ιφι-
γένεια Μαζλουμίδου – Αντωνίου, η οποία μας μίλησε για το βι-
βλίο της με τίτλο «Ποιήματα Ψυχής». Η κα Αντωνίου διάβασε 
ορισμένα ποιήματά της, τα οποία είναι γραμμένα με απλότητα 
και ευαισθησία. 
Το κοινό εντυπωσιάστηκε και συγκινήθηκε και η εκδήλωση 
έκλεισε με πολλά χειροκροτήματα και συγχαρητήρια για την κα 
Ιφιγένεια. 

Το Δ.Σ της Μπενώτ 

ΡΟΔΟΣ 

Εκδηλώσεις Μνήμης στη Ρόδο

Η Ι.Κ. Ρόδου, όπως κάθε χρόνο, διοργάνωσε από τις 19 έως τις 22 
Ιουλίου 2012 εκδηλώσεις για να τιμήσει την Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Ρόδου και της Κω. 

Την Πέμπτη 19.7.12, με την έναρξη των εκδηλώσεων, προβλήθη-
κε η ταινία «The uprising» (“Η εξέγερση”), μια αμερικανική πα-
ραγωγή του 2001 που βασίστηκε στην ηρωική αντίσταση των 
κρατουμένων του γκέτο Umschlagplatz της Βαρσοβίας, η οποία 
κλιμακώθηκε με την πιο γνωστή, παρατεταμένη μάχη στις 19 
Απριλίου του 1943. Τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται 
στην ταινία, τα οποία παρουσιάζουν απάνθρωπες απαγορεύσεις 
και περιορισμούς, σε συνδυασμό με τους ψυχικά καταβεβλημέ-
νους αλλά ηρωικούς χαρακτήρες, καθηλώνουν τον θεατή και τον 
μεταφέρουν νοητά σε μια εποχή πιο εφιαλτική απ’ όσο μπορεί 
να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. 

Το πρωί της Παρασκευής 20.7.12 ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μι-
ζάν, τέλεσε την «Ασκαβά» στο εβραϊκό νεκροταφείο και το από-
γευμα της ίδιας μέρας τέλεσε τη λειτουργία του Σαμπάτ στη Συ-
ναγωγή. 

Το πρωί του Σαββάτου, μετά τη λειτουργία, η Κοινότητα είχε δι-
οργανώσει για το κιντούς ένα παραδοσιακό μπουφέ. 

Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Μάριου Φρα-
γκούλη, με τη φιλική συμμετοχή του Γιώργου Περρή, στο Θέατρο 
Μεσαιωνικής Τάφρου, με τίτλο «Με ανοιχτά φτερά». Κατά τη συ-
ναυλία ερμηνεύτηκαν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών 
και ποιητών όπως του Χατζιδάκι, του Ξαρχάκου κ.ά. Ο κ. Μάρι-
ος Φραγκούλης με την επιβλητική φωνή του και ο ειδυλλιακός 
χώρος της τάφρου, δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα που 
πρόσφερε στο κοινό ελπίδα και αισιοδοξία. Ήταν ο καλύτερος 
τρόπος να μνημονεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά 
συγχρόνως να προσφέρουμε βοήθεια στους συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη, γιατί η συναυλία είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
και τα έσοδα της δόθηκαν για το συσσίτιο του Δήμου της Ρόδου.

Την Κυριακή 22.7.12, τελέστηκε στη Συναγωγή η επιμνημόσυ-
νη δέηση, παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων των τοπικών Αρ-
χών, εκπροσώπων των προξενείων, του ΚΙΣΕ και των εβραϊκών 
Κοινοτήτων και Οργανισμών, αλλά και Ροδιτών του εξωτερικού 
οι οποίοι κάθε χρόνο στηρίζουν τις εκδηλώσεις. Ακολούθησαν 
προσφωνήσεις από τον περιφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Γιάννη 
Μαχαιρίδη, τον δήμαρχο κ. Στάθη Κουσουρνά, τον αντιπρόεδρο 
του ΚΙΣΕ κ. Μώρις Μαγρίζο και τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών και 
αντιπρόεδρο της Ι.Κ. Ρόδου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα. Οι εκδηλώ-
σεις ολοκληρώθηκαν με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 
Ολοκαυτώματος.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου ευχαριστεί όλους όσους παρευ-
ρέθησαν για την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους και υπόσχε-
ται να συνεχίσει και στο μέλλον να τιμά τη μνήμη των θυμάτων 
της ναζιστικής θηριωδίας και να αναδεικνύει το σημαντικό αυ-
τό κεφάλαιο της ιστορίας της Ρόδου. 

Άποψη των επισήμων κατά την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολο-
καυτώματος. 

Στιγμιότυπο από την επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή.

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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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Confer-
ence με το πρόγραμμα (SO39) 13696, ενέκρινε για το έτος 
2012 ποσό ύψους 79,925.00 €, για την αντιμετώπιση αναγκών 
υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων επιζώντων από τις διώξεις 
των Ναζί. Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτή-
σεων και για το πρόγραμμα αυτό. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Confer-
ence: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλι-
τικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο 
Κ.Ι.Σ.Ε. Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ.Ε. θα επεξεργασθεί τις αιτή-
σεις και μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα πορίσματα στην 
Claims Conference για έγκριση. 
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά στην κάλυψη βασικών 
κοινωνικών υπηρεσιών εντός οικίας ευάλωτων ηλικιωμένων 
θυμάτων των ναζιστικών διώξεων που διετέλεσαν όμηροι, εν 
κρυπτώ ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα ερ-
γασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγ-
μένη ανάγκη και διαθέτουν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία 
(εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Συνοπτική επισκόπηση των όρων χορήγησης:
1. Oι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοικοι Ελλάδας, θύματα των 

ναζιστικών διώξεων. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν 
εκτός από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για 
να διαφύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπε-
δα εργασίας, ή όσοι με οποιονδήποτε τρόπο υπέστησαν τις 
συνέπειες των διωγμών. 

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν ατομικό ετήσιο εισόδη-
μα μετά τον φόρο που δεν ξεπερνά τα 11.500 ευρώ περί-
που (16.000 Δολ.ΗΠΑ). (Δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα 
του/της συζύγου). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Claims Conference, δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
προσδιορισμό του εισοδηματικού ορίου ενδεικτικά: συντά-
ξεις γήρατος (π.χ. κρατικές, ιδιωτικές), περιλαμβανομένων 
αποζημιώσεων ασθενείας ή ατυχήματος κλπ, αποζημιώσεις 
σύμφωνα με τον Δυτικογερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο 
(BEG) και συντάξεις από το Article 2 Fund. 

3. Εξετάζεται η Λειτουργική Ικανότητα του δικαιούχου και 
καθιερώνεται ανάλογη κλίμακα ωρών παροχής υπηρεσιών 
οικιακής φροντίδας, με όριο τις 4, 10 και μέχρι 25 ώρες /
εβδομάδα.

4. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβί-
ωση και την αντιμετώπιση των αναγκών τους περιουσιακά 
στοιχεία. 

5. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
6. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην κάλυψη βασικών κοινωνι-

κών υπηρεσιών που προσφέρονται εντός οικίας.
7. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα 

δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συ-

νηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λει-
τουργού) ανάλογα με την περίπτωση.

8. Λαμβάνεται υπόψη η φυσική και ψυχολογική κατάσταση του 
αιτούντος. 

9. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοη-
θημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινό-
τητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή 
θα πρέπει να λάβει οπωσδήποτε γνώση.

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις 
οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 
ύψους του συνολικού ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δεν 
συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο 
έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη 
ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση 
του ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη δήλω-
ση να επισυνάπτεται εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου 
ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι Κοινότητες μέσω 
των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφό-
σον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζό-
μενα από το Κ.Ι.Σ.Ε. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομή-
ρων, εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα 
με τις ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2012 
ποσόν των 79,925.00 €. Το πόρισμα αξιολόγησης υποβάλλεται 
για έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. Στη συνέχεια το Κ.Ι.Σ.Ε. προβαί-
νει στην απόδοση προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογρά-
φουν σχετική απόδειξη, μέσω των Κοινοτήτων.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ:
Η Γερμανική Δικαιοσύνη επισημοποίησε χθες για πρώτη φο-
ρά τον θάνατο του Αριμπερτ Χάιμ, ενός από τους πιο κα-
ταζητούμενους εγκληματίες ναζί στον κόσμο. Δικαστήριο 
του Μπάντεν – Μπάντεν ανακοίνωσε ότι αποσύρεται η ενα-
ντίον του δίωξη διότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι 
το πτώμα που βρέθηκε στην Αίγυπτο, το 1992, ανήκε στον 
«χασάπη του Μαουτχάουζεν», ο οποίος βασάνισε και δολο-
φόνησε εκατοντάδες κρατούμενους, κυρίως Εβραίους στο 
διαβόητο ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Αυ-
στρία. Σύμφωνα με τον γιο του, ο Χάιμ εγκαταστάθηκε στο 
Κάιρο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια 
ασπάστηκε το Ισλάμ. Έζησε εκεί ως Τάρεκ Χουσέιν Φαρίντ 
και πέθανε στις 10 Αυγούστου 1992 στο Κάιρο, από καρκί-
νο, πράγμα που επιβεβαίωσε στις 21.9.2012 το δικαστήριο. 

(Η Καθημερινή, 22.9.2012) 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΣΜ


