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Τα Νέα μας
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ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Το βράδυ της 26ης προς την 27η Οκτωβρίου 2012 άγνωστοι 
βεβήλωσαν το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Ρόδου σχηματί-
ζοντας μία σβάστικα, ενώ επίσης έβαψαν με μπογιά και τις έξι 
πλευρές του Μνημείου και ανέγραψαν τα αρχικά ΑΜΕ. 
Το πρωί της 27.10.2012, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το γεγο-
νός, κλήθηκε από την Ι.Κ. Ρόδου η Αστυνομία η οποία συνέλεξε 
στοιχεία από το χώρο όπου έγινε η βεβήλωση. Κατατέθηκε επί-
σης από την Ι.Κ. Ρόδου μήνυση κατά αγνώστων.      
Άμεση ήταν η αντίδραση και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμ-
βουλίου Ελλάδος το οποίο εξέδωσε Δελτίο Τύπου και απέστει-
λε επιστολή στον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Νικόλαο Δένδια 
σχετικά με τη νέα βεβήλωση του Μνημείου. Στην επιστολή το 
ΚΙΣΕ ζητά τη λήψη μέτρων για την προστασία του χώρου και τη 
σύλληψη των δραστών. Επίσης τονίζει, μεταξύ άλλων, πως πρέπει 
«να τεθούν υπό αυξημένη αστυνομική προστασία ευαίσθητοι 
χώροι των Εβραϊκών Κοινοτήτων, Οργανισμών και Μνημείων ανά 
την Ελλάδα». Το ΚΙΣΕ απέστειλε επιστολή και στον Αστυνομικό 
Διευθυντή Ρόδου ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. 

Το Δελτίο Τύπου του ΚΙΣΕ 

«Οι νοσταλγοί του Ναζισμού και του σκοταδισμού αμαύρωσαν 
και πάλι το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο με την ανα-
γραφή αγκυλωτών σταυρών και διαγραφή των λέξεων μνήμης 
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο 
Ελληνικός Εβραϊσμός καταδικάζουν την ενέργεια αυτή και κα-

λούν για άλλη μια φορά τις Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία του Μνημείου Ολοκαυτώματος της 
πόλης, που θυμίζει σε όλους τη βαρβαρότητα με την οποία ο 
Ναζισμός οδήγησε στο βιομηχανοποιημένο θάνατο των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης 1.600 Εβραίους πολίτες της Ρόδου και 
της Κω.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος ζητά, επίσης, τη 
σύλληψη των ενόχων που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και 
τον πολιτισμό αυτής της πόλης, αναδεικνύοντας το Αντισημιτικό 
τους μένος.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, η κοινωνία δεν μπορεί να επιτρέψει ή να 
ανεχθεί τον Αντισημιτισμό, διότι τέτοιου είδους ενέργειες κα-
ταργούν τον πολιτισμό μας, την ανθρωπιά μας, την αξιοπρέπειά 
μας, τη Δημοκρατία μας.
Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων, η άμεση σύλληψη των δρα-
στών και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, διότι οι σημερινοί 
βέβηλοι μνημείων είναι οι μελλοντικοί εγκληματίες εναντίον 
των αρχών της Δημοκρατίας και των αξιών του πολιτισμού μιας
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Το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Ρόδου μετά τη βεβήλωση.

Συνέχεια στη σελ. 4

20o  ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος

Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κατά τη 
συνεδρίασή του της 24.09.2012, απεφάσισε τη σύγκληση του 20ου 
Τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος το

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.30 το απόγευμα,
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών 

(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)

Οι εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν: α) την έκθεση – 
αναφορά των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κ.Ι.Σ.E, β) συζήτηση για θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού και 
γ) την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 το πρωί.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και το Συνέδριο του Ο.Π.Α.Ι.Ε.

Σημειώνουμε ότι με βάση το καταστατικό του Κ.Ι.Σ.E, που 
εγκρίθηκε με το Π.Δ. 73/1995, ΦΕΚ 51/95, τ.Α ,́ η υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει στις Ισραηλιτικές Κοινότητες 
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου.
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Για τον Δ. Αλχανάτη

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Εβραϊκού 
Μουσείου της Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Τρίτη 28 

Αυγούστου 2012, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο 
του 

ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο κ. Γκυ Νατάν, 
να περιγράφει τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος του εκλιπό-
ντος, ο οποίος με την αμέριστη υποστήριξή του συνέβαλε καθο-
ριστικά στο έργο μεταστέγασης του Ε.Μ.Ε. στη μόνιμη έδρα του

αποφάσισε:
1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλι-

πόντος.
3. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελ-

τίο «Τα Νέα μας».

Ο Πρόεδρος  ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ
Ο Γραμματέας ΜΙΚΗΣ ΜΟΔΙΑΝΟ

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Βόλου, συνεδρίασε εκτά-
κτως σήμερα Τρίτη 28 Αυγούστου 2012, στις 5 το απόγευ-

μα, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του
ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ

ο οποίος  διετέλεσε Πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών και του  Κ.Ι.Σ.Ε. 
προσφέροντας πολύχρονες, πολύτιμες και ανεκτίμητες  υπη-
ρεσίες τόσο στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών  όσο και στον 
Ελληνικό Εβραϊσμό γενικότερα 

αποφάσισε ομοφώνα:
1. Να παραστεί στην εκφορά του ο Πρόεδρος της Κοινότητάς 

μας.
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ. στους συγ-

γενείς του και στην Ι.Κ. Αθηνών.
3. Να διατεθεί στην μνήμη του το ποσό των 150 ευρώ υπέρ του 

Εβραϊκού Σχολείου της Αθήνας.
4.  Να επιδοθεί το ψήφισμα στους συγγενείς του εκλιπόντος και 

στην Ι.Κ. Αθηνών.
5.  Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό Δελ-

τίο του Κ.Ι.Σ.Ε. “Τα νέα μας”  και στο περιοδικό της Ι.Κ. Αθη-
νών “ΑΛΕΦ”.

Ο Πρόεδρος ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ
Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

›
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Ι.Κ. Ρόδου συνήλθε  έκτατα  
την 28η  Αυγούστου  2012, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβε-

ρή είδηση της αναπάντεχης απώλειας  του 
ΔΑΝΙΗΛ ΑΛΧΑΝΑΤΗ 

ο οποίος υπήρξε από τα επιφανή στελέχη του Ελληνικού Εβρα-
ϊσμού. Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόε-
δρος της Ι.Κ. Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος, αλλά και Αντιπρόεδρος της Διαχειριστι-
κής Επιτροπής της Ι.Κ. Ρόδου. Εργάστηκε ακούραστα και με 
αφοσίωση σε  όποια θέση και να βρισκόταν με στόχο να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του για το καλό του Εβραϊσμού.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑΒΙΒΛΙΑ
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ:
Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης
Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων

Απέναντι στο τραυματικό γεγονός της γενοκτονίας των Εβραίων, που 
σχεδιάστηκε από τους Ναζί και εκτελέστηκε από τους ίδιους και τους 
συνεργάτες τους στο μέσον του 20ού αιώνα και στην καρδιά της πο-
λιτισμένης Ευρώπης, σημαδεύοντας για πάντα την ευρωπαϊκή ιστο-
ρία, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και ψυχαναλυτές 
τοποθετούνται και επιχειρούν να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν 
με διαφορετικούς τρόπους αυτό που για πολλές δεκαετίες ήταν το 
«ανείπωτο». Η μνήμη του γεγονότος αυτού όσο άργησε να αναδυθεί, 
τόσο πυροδοτεί όλο και εντονότερη συζήτηση, ποικίλες προσεγγί-
σεις και διαμάχες.

Τα κείμενα του συγκεντρωτικού αυτού τόμου  – που κυκλοφορεί αυ-
τές τις ημέρες από τις εκδόσεις της Εστίας  – γραμμένα κατά τη διάρ-
κεια μιας εικοσαετίας, αποτυπώνουν την πορεία της έρευνας και του 
κριτικού στοχασμού της συγγραφέως, η οποία προσεγγίζει το ζήτημα 
της γενοκτονίας των Εβραίων από διάφορες σκοπιές. Το νήμα όμως 
που συνδέει τα κείμενα μεταξύ τους, το ερώτημα που βασανιστικά 
επανέρχεται, αφορά την καθυστέρηση της ανάδυσης αυτής της μνή-
μης και τα αίτια της λήθης και της σιωπής.

Επτά κείμενα πραγματεύονται την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων, 
προτείνοντας ένα ερμηνευτικό σχεδίασμα τόσο της εκτόπισης όσο και 
της σιωπής που επακολούθησε. Ιδιαίτερο βάρος έχει σ’ αυτά η Θεσ-
σαλονίκη, όπου ζούσε και από όπου εκτοπίστηκε η πολυπληθέστερη 
εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας. Η αποτύπωση του γεγονότος στις 
μαρτυρίες, την ιστοριογραφία και τη λογοτεχνία μελετάται ξεχωριστά. 
Η διαλεκτική μνήμης και λήθης, σιωπής και γραφής, εξετάζονται τόσο 
στον λόγο των μαρτύρων, όσο και σε μείζονα κείμενα της στρατοπεδι-
κής λογοτεχνίας, όπως αυτά των Πρίμο Λέβι, για την εβραϊκή μνήμη, 
και του Χόρχε Σεμπρούν, για τη μνήμη των πολιτικών κρατουμένων.
Τη βαριά σιωπή των πρώτων δεκαετιών, διαδέχθηκε η έκρηξη λόγου 
των μαρτύρων, αργότερα οι επιστημονικές προσεγγίσεις και τέλος, τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες, η θεσμοποίηση αυτής της μνήμης. Tα πιο 
πρόσφατα κείμενα αναφέρονται σε μνημονικούς τόπους, μουσεία, 
μνημεία και επετείους.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Oι εκδόσεις της Εστίας διοργανώνουν

την παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού

Οντέτ Βαρών-Βασάρ

Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης.
Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων.

Ομιλητές:
 Αντώνης Μόλχο (ιστορικός, European University Institute)
 Γεράσιμος Στεφανάτος (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής “Quatrieme Groupe”)
 Άννα-Μαρία Δρουμπούκη (ιστορικός, υπ. διδάκτωρ σύγχρονης ιστορίας)

και η συγγραφέας του βιβλίου
 Οντέτ Βαρών-Βασάρ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στις 7.30 μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών

Βησσαρίωνος 9, 2ος όροφος
➤
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
– Ιωάννας Λεβή-Ιατρού, ετών 94 
– Έντη Ισαάκ Ζακάρ, ετών 88
– Ιωσήφ Χαΐμ Γκανή, ετών 89
– Σελίν Σαμουέλ Τσιζάνα, ετών 90 
– Μαργαρίτας Αβραάμ Μάτσα, ετών 96 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Ρα-
χήλ Ραφαέλ Κοέν, ετών 90.  

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών  μας ανα-
κοινώθηκε η γέννηση του Φίλιππου γιου 
της Σουλτάνας Οβαδία και του Ιωάννη 
Πραμαγγιούλη. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

– Ομόθρησκος παραδίδει μαθήματα αγ-
γλικών σε μαθητές και φοιτητές στην Αθή-
να και τα προάστια για όλες τις  εξετάσεις, 
διπλώματα και ΙΒ. Πληροφορίες κ. Σάμης 
Φόρτης τηλ. 6947 400 590, e-mail: s_fortis@
hotmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Ευχαριστούμε θερμά για την συμπαρά-
στασή σας στην απώλεια του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 
Δανιήλ Αλχανάτη. 
Επίσης, ευχαριστούμε τις Ισραηλιτικές 
Κοινότητες Ελλάδος, καθώς και τους 
Εβραϊκούς Οργανισμούς.

Η σύζυγος Ρόζα Αλχανάτη
Τα παιδιά Γιόσα & Νινέτα 

Βίκος & Ντέλια 
Τα αδέλφια Ηλίας, Στερίνα & Λουΐζα

Τα εγγόνια Ρόζα & Σέλλυ
Μαρσέλ, Ντάνυ, Ναταλί & Εστέλ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρακτορείο Ταξιδίων ΑΤΛΑΝΤΙΣ δημι-
ούργησε τη νέα ιστοσελίδα www.petaxe.
gr στην οποία μπορούν να γίνουν online 
κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια, ξενο-
δοχεία σε όλον τον κόσμο, κρουαζιέρες και 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε πολύ ανταγω-
νιστικές τιμές.

20o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.Κ.  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΠΑΙΕ
Το Δ.Σ του ΟΠΑΙΕ κατά τη συνεδρία-
σή του της 3.10.2012, απεφάσισε τη σύ-
γκληση του 20ού Τακτικού Συνεδρίου 
των αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξα-
χθούν αμέσως μετά τη λήξη των εργα-
σιών του Συνεδρίου του Κ.Ι.Σ.Ε., 2-3 Φε-
βρουαρίου 2013, Σάββατο και Κυριακή, 
σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
της Ι.Κ. Αθηνών (Βησσαρίωνος 9 και Σί-
να, 2ος όροφος).
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Οργανισμού, να καταθέσουν τις 
αιτήσεις τους τουλάχιστον 14 ημέρες, 
πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου, στις 
Κοινότητές τους, δηλαδή το αργότερο 
μέχρι 18 Ιανουαρίου 2013.

Ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της Επιτροπής στην οικο-

γένειά του και να τους επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
3. Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημερωτικό  δελ-

τίο του Κ.Ι.Σ.Ε.  
Η Πρόεδρος ΜΠΕΛΛΑ ΡΕΣΤΗ

Ο Γεν. Γραμματέας ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

›
Παράλληλα με επιστολές προς την οικογένεια του Δανιήλ 
Αλχανάτη εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους οι Ισραηλιτικές 

Κοινότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, καθώς και ο Σύλλογος 
της Β΄ Γενιάς του Ολοκαυτώματος. 

Για την Μ. Μάτσα

› Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθη-
νών συνήλθε σήμερα 23.10.12 έκτακτα, ύστερα από επείγου-

σα πρόσκληση του Προέδρου κ. Βενιαμίν Αλμπάλα μόλις πλη-
ροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της απώλειας  της αείμνηστης

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  MINOY ΜΑΤΣΑ
συζύγου του αείμνηστου Μίνου Μάτσα, τέως Προέδρου της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και μητέρας του Σαμουήλ Μά-
τσα, Προέδρου του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και εξέχοντος 
μέλους της Κοινότητάς μας, αφού άκουσε τον Πρόεδρο να πε-
ριγράφει το ήθος και την ήπια προσωπικότητα της εκλιπούσας, 
που υπήρξε πρότυπο Εβραίας συζύγου και μητέρας, με προσή-
λωση στις αρχές της θρησκείας μας με βάση τις οποίες διαπαι-

δαγώγησε την οικογένειά της, 
αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Κ.Σ. στην οι-
κογένεια της εκλιπούσας και να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό.

2. Να διατεθεί στην μνήμη της χρηματικό ποσό υπέρ του Εβρα-
ϊκού Μουσείου της Ελλάδος.

3. Να παραστεί σύσσωμο το Κοινοτικό Συμβούλιο στην κηδεία.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλά-
δος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, 

μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της αείμνηστης
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  M. ΜΑΤΣΑ

μητέρας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Ε. 
κ. Μάκη (Σαμουήλ) Μάτσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκου-
σε τον Αντιπρόεδρο, κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, να περιγράφει τον 
ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος της εκλιπούσης,  

αποφάσισε:
1. Να παραστεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

στην κηδεία.
2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπού-

σης.
3. Να διατεθεί στη μνήμη της, δωρεά υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελτίο 

«Τα Νέα μας».
Ο Αντιπρόεδρος ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο Γενικός Γραματέας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
➤
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 κοινωνίας. Είναι κυρίως καθήκον των Ροδίων να προστα-
τεύσουν την ιστορία και την τιμή της πόλης τους.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι Αρχές, η Εκκλησία και οι φορείς της 
πόλης θα καταδικάσουν κατηγορηματικά τέτοιου είδους 
βάναυσες ενέργειες που είναι αντίθετες με τις αξίες της 
Ελληνικής Δημοκρατίας».

Δήλωση καταδίκης από την Κυβέρνηση 

Στις 30.10.2012 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδί-
κογλου έκανε δήλωση για τη βεβήλωση του Μνημείου του 
Ολοκαυτώματος στη Ρόδο στην οποία αναφέρεται: «Η βε-
βήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο είναι 
πράξη ανήθικη και απολύτως καταδικαστέα, που προσβάλ-
λει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Προσβάλλει τη μνήμη 
των Ελλήνων Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει με τον πλέον έντονο 
τρόπο κάθε πράξη μισαλλοδοξίας και αντισημιτισμού. Αυ-
τές οι συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες προς τον πολιτι-
σμό και την ιστορία των Ελλήνων. 
Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών και την παρα-
πομπή τους στη δικαιοσύνη».

Ερώτηση στη Βουλή από βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. 

Η βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ.  κα Μαρία Γιαννακάκη έφερε στη 
Βουλή το θέμα της βεβήλωσης του Μνημείου Ολοκαυτώ-
ματος της Ρόδου, καταθέτοντας ερώτηση προς το υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σχετικά με 
τη διαλεύκανση του περιστατικού και την παραδειγματική 
τιμωρία των δραστών, καθώς και για τις ενέργειες που θα 
γίνουν για την αντιμετώπιση της αναπαραγωγής αντιση-
μιτικών και γενικότερα ρατσιστικών στερεοτύπων στην 
Ελληνική κοινωνία.   

Συμμετοχή βουλευτού της Χ.Α. σε αντιρατσιστική 
Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ευρεία δημοσιότητα πήρε το θέμα της συμμετοχής της βου-
λευτού της Χρυσής Αυγής κας Ελένης Ζαρούλια στην Επιτροπή 
Ισότητας και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE). 
Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία διεθνώς και η Anti-Defamation 
League (ADL),  εβραϊκή οργάνωση για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση όπου επισημαίνεται μετα-
ξύ άλλων: «H ADL καταδίκασε σήμερα την παρουσία εκπροσώ-
που του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, 
ως νέου μέλους της Επιτροπής για την Ισότητα και κατά των Δι-

ακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την «αντίθετη με τις αρχές περί 
ισότητας και κατά των διακρίσεων».
Οι ηγέτες του κόμματος της Χ.Α. είναι ανοιχτά αντισημίτες, ρατσι-
στές και έχουν αρνηθεί το Ολοκαύτωμα, ενώ –βάσει της ειδησε-
ογραφίας- μέλη της Χ.Α. έχουν στοχοποιήσει  με βίαιες πράξεις 
έγχρωμα άτομα στην Ελλάδα. Το δόγμα του κόμματος αυτού 
απηχεί ναζιστικές αρχές αφού θεωρεί ότι «μόνον οι άντρες και 
οι γυναίκες ελληνικής καταγωγής και συνείδησης θα έπρεπε να 
έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα»…
Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής κα Τίνα Ακετόφτ, η 
ADL ζήτησε από την Επιτροπή να διασφαλίσει πως σε οποιαδή-
ποτε δήλωση της εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής που θα προ-
ωθεί τη ναζιστική ιδεολογία του κόμματος θα της γίνεται άμεση, 
ξεκάθαρη και δημόσια επίπληξη και πως δεν θα επιτραπεί στην 
κα Ζαρούλια να αναλάβει ηγετικές αρμοδιότητες». 
Άμεση ήταν η αντίδραση και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμ-
βουλίου Ελλάδος  το οποίο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: 
«Το ΚΙΣΕ, με επιστολή που απηύθυνε στην Πρόεδρο της Επιτρο-
πής για την Ισότητα και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευ-
τικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κα Τίνα Ακετόφτ 
εξέφρασε την έκπληξη και την απορία του Ελληνικού Εβραϊσμού 
για τη συμμετοχή της βουλευτού της Χ.Α. κας Ελένης Ζαρούλια 
στην Επιτροπή αυτή.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 
επιστολή: «Η κα Ζαρούλια είναι βουλευτής του κόμματος της 
Χρυσής Αυγής το οποίο προωθεί νεοναζιστική ιδεολογία και υιο-
θετεί ρατσιστικές και βίαιες πρακτικές. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός 
του κόμματος ανοιχτά και δημόσια αρνήθηκε το Ολοκαύτωμα 
σε τηλεοπτική εκπομπή μόλις προ ολίγων μηνών. Εκ μέρους του 
Ελληνικού Εβραϊσμού εκφράζουμε έκπληξη και  έντονη ανησυ-
χία για τον τρόπο και τα κριτήρια συμμετοχής ενός ατόμου που 
εκπροσωπεί τέτοια ιδεολογία στην Επιτροπή για την Ισότητα και 
κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η Επιτροπή για την Ισότητα και 
κατά των Διακρίσεων δεν θα ανεχθεί καμία εκδήλωση, σχόλιο 
ή έκφραση αντισημιτικής ή ρατσιστικής προκατάληψης, καθώς 
και ότι θα διασφαλίσει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Σε απάντηση που έλαβε το ΚΙΣΕ από την κα Aκετόφτ διευκρι-
νίζεται η διαδικασία διορισμού των μελών στις Επιτροπές του 
Σ.τ.Ε., και επισημαίνεται πως «Το Κοινοβούλιο κάθε χώρας απο-
φασίζει για τη σύνθεση της αποστολής του, ώστε να διασφαλί-
ζεται μία δίκαιη εκπροσώπηση όλων των πολιτικών κομμάτων 
που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Τα διαπιστευτήρια των 
αντιπροσωπειών μπορούν να αξιολογηθούν από τα μέλη του 
Συμβουλίου, όταν υποβληθούν για επικύρωση, κάτι που συμβαί-
νει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο 
μετά από εκλογές». 
Στην PACE, η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχει με επτά τακτι-
κούς και επτά αναπληρωματικούς βουλευτές. Το ΚΙΣΕ απέστειλε 
επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, 
καθώς και στην επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 

ΚΙΣ
Βεβήλωση του Μνημείου
Ολοκαυτώματος της Ρόδου
Συνέχεια από τη σελ. 1



5

Τα Νέα μαςΟκτώβριος 2012

 ενημέρωση ΚΙΣ

➤

βουλευτών στην PACE κα Ντόρα Μπακογιάννη εκφράζοντας 
την ανησυχία του για την επιλογή βουλευτή του κόμματος της 
Χ.Α. για τη συγκεκριμένη  Επιτροπή και ζήτησε «…να κινητοποι-
ήσετε την καταστατική απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να 
απομακρυνθεί η κα Ζαρούλια από την εν λόγω Επιτροπή και από 
όλες τις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν ως 
αντικείμενο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θεωρούμε δεδομένη την ευαισθησία σας για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξή σας στον αγώνα 
κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, 
και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδιστεί κάθε απόπειρα 
παραβίασης των αρχών της ελευθερίας και της ισότητας από τους 
νοσταλγούς του Ναζισμού».   
Σε απάντησή της η κα Μπακογιάννη διευκρινίζει πως «ο κανονι-
σμός της Βουλής ορίζει ότι όλα –ανεξαιρέτως- τα κοινοβουλευτι-
κά κόμματα εκπροσωπούνται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Σ.τ.Ε.» και επισημαίνει την προσωπική της διαφωνία με τις 
απόψεις που εκφράζει η Χ.Α.     
Μερίδα του ελληνικού Τύπου, με αρθρογραφία, ζήτησε επίσης 
την απομάκρυνση της βουλευτού από την εν λόγω Επιτροπή δε-
δομένου ότι το κόμμα που εκπροσωπεί είναι κατ’  εξοχήν εκείνο 
που προτρέπει στη ρατσιστική βία.   
Σχετικά με το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εβραίων Σπουδαστών 
(EUJS) ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναρτήσει στο διαδίκτυο 
κείμενο αίτησης – προσφυγής με το οποίο ζητείται η απομά-
κρυνση της κας Ζαρούλια από την εν λόγω Επιτροπή «ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά θα μπορούσε να προκληθεί από 
την παρουσία της στην Επιτροπή καθώς και στη νομιμότητα της 
Επιτροπής στην Ευρώπη». 
Η αίτηση βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο:  http://www.change.org/
petitions/committee-on-equality-and-non-discrimination-remove-
representative-of-greek-neo-nazi-party-eleni-zaroulia#share.

Αντιδράσεις για το ναζιστικό χαιρετισμό 
του αρχηγού της Χ.Α. 

Ο επικεφαλής της «Χρυσής Αυγής» κ. Νίκος Μιχαλολιάκος κατά τη 
διάρκεια ομιλίας του στη νεολαία του κόμματός του στο Γουδή, 
στις 20.10.2012, έκανε τον χαιρετισμό των Ναζί. Χαρακτηριστικά 
είπε: «αυτά τα χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι [και 
χαιρέτισε ναζιστικά] αλλά είναι καθαρά χέρια. Δεν είναι βρώμικα, 
δεν έχουν κλέψει». 
Αντιδρώντας στον δημόσιο ναζιστικό χαιρετισμό, το Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση: 
«Ο δημόσιος ναζιστικός χαιρετισμός ηγέτη κόμματος που μετέχει 
στη Βουλή των Ελλήνων, συμβολίζει με τον πλέον αποτρόπαιο 
τρόπο την απειλή την οποία αντιμετωπίζει η Ελληνική Δημοκρατία.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, έχει κατ΄ επανάληψη 
επισημάνει ότι οι νοσταλγοί του Ναζισμού, που διαψεύδουν το 
Ολοκαύτωμα, ασκούν ρατσιστική βία και υιοθετούν το ναζιστικό 
χαιρετισμό, όχι μόνο προκαλούν απέχθεια στους Έλληνες δημο-

κρατικούς πολίτες και οργή στους Έλληνες Εβραίους αλλά ταυτό-
χρονα προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των θυμάτων του Ολο-
καυτώματος και όλων των  αγωνιστών που θυσίασαν τη ζωή τους 
στον αγώνα για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό.
Η Πολιτεία, οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς της χώρας καλού-
νται πλέον όχι μόνο να επαγρυπνούν, αλλά να λάβουν άμεσα και 
επειγόντως όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση των αρ-
χών της Δημοκρατίας μας που απειλούνται απροκάλυπτα από 
τους νοσταλγούς του Ναζισμού, για να μη διολισθήσει η κοινωνία 
στο σκότος του ρατσιστικού μίσους και του Αντισημιτισμού».
Οι δηλώσεις και ο ναζιστικός χαιρετισμός του κ. Μιχαλολιάκου 
προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα πολιτικά κόμματα.  
Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, 
κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Στην Ελλάδα είναι γνωστό 
ότι είσαι ό,τι δηλώσεις. Όμως, πολλές φορές ισχύει η ρήση “οι 
ανήθικοι μιλούν για ηθική”… Για μας, την πλειοψηφία των Ελλή-
νων, που εκτελέστηκαν από τους Ναζί και οι δυο μας παππούδες, 
και χάσαμε έντεκα συγγενείς σε εθνικούς αγώνες, ο φασιστικός 
χαιρετισμός δεν είναι μόνο πρόκληση, αλλά και ύβρις».  
Η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κα Φώφη Γεννηματά, δήλωσε: 
«Ο κ. Μιχαλολιάκος δεν έχει κανένα πρόβλημα να χαιρετά ναζι-
στικά. Εκμεταλλεύεται την κρίση και υπόσχεται μια νέα Ελλάδα με 
υλικά που οδήγησαν την Ευρώπη στην καταστροφή. Ο ελληνικός 
λαός έχει και μνήμη και κρίση. Πέρασε πολλά για να επιτρέψει 
στις δυνάμεις του φασισμού να εμφανίζονται ως λύση». 
Το σχόλιο των  Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν: «Μετά το 
ναζιστικό χαιρετισμό ακολουθεί η ναζιστική βία. Πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι στη χώρα της Δημο-
κρατίας δεν μπορεί η οργή να μετατρέπεται σε ναζισμό».   
Το μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, κ. Παναγιώτης Μεντρέκας, δήλωσε: «Οι 
ναζιστές είναι υποκριτές, ληστές και φονιάδες των λαών, προστά-
τες του κεφαλαίου. Αυτούς εκπροσωπεί η Χρυσή Αυγή».  

Διαμαρτυρία του ΚΙΣΕ  για την ανάγνωση 
αποσπασμάτων από τα «Πρωτόκολλα των Σοφών 

της Σιών» στη Βουλή 

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής της 23.10.12, και 
κατά τη συζήτηση περί της άρσης της ασυλίας βουλευτών της 
Χ.Α., ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της Χ.Α. κ. Η. Κασσι-
διάρης ανέγνωσε αποσπάσματα από τα ψευδεπίγραφα «Πρω-
τόκολλα των Σοφών της Σιών». 
Το ΚΙΣΕ, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. 
Ευάγγελο Μεϊμαράκη, εκφράζοντας την ανησυχία του Ελληνικού 
Εβραϊσμού για το γεγονός.   
Στην επιστολή τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «τα πλαστά «Πρωτό-
κολλα των Σοφών της Σιών» αποτελούν το χαρακτηριστικότερο 
δείγμα της αντισημιτικής προπαγάνδας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για τους χιτλερικούς 
διωγμούς. 
Υπενθυμίζεται ότι τα «Πρωτόκολλα» έχουν καταδικαστεί τόσο 
από διεθνή δικαστήρια, όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
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αλλά και από έγκριτους ιστορικούς ως πλαστά και ως συγγρα-
φέντα από την Οχράνα, την Αστυνομία του Τσάρου, για να χρη-
σιμοποιηθούν ως πρόσχημα σε διωγμούς κατά των Εβραίων.
Το άκουσμα αποσπασμάτων των πλαστών «Πρωτοκόλλων» 
από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων προκαλεί την έντονη 
ανησυχία του Ελληνικού Εβραϊσμού. Πιστεύουμε ότι παρόμοια 
περιστατικά ενισχύουν τη διάδοση αντισημιτικών στερεοτύπων. 
Με την ευκαιρία ζητούμε –για μια ακόμη φορά- από τους υγιείς φο-
ρείς της Πολιτείας και της κοινωνίας να περιθωριοποιήσουν ιδεο-
λογίες, πρακτικές και προπαγάνδες των νοσταλγών του Ναζισμού».

Αναφορά βουλευτή 
για την ορκωμοσία στελέχους της Χ.Α.

Ύστερα από την επιστολή του ΚΙΣΕ προς τον Πρόεδρο της Βου-
λής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τους κοινοβουλευτικούς εκπρο-
σώπους των κομμάτων για το θέμα του βουλευτή Σερρών της 
Χ.Α. κ. Αρτέμιου Ματθαιόπουλου –που το ΚΙΣΕ είχε καταγγείλει 
ότι ήταν παλαιότερα μέλος μουσικού συγκροτήματος γνωστού 
για τα ρατσιστικά τραγούδια του- ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, κατέθεσε αναφο-
ρά στη Βουλή. Η αναφορά, με ημερομηνία 23.8.12, περιλαμβάνει 
την καταγγελία του ΚΙΣΕ και επισημαίνει την έκκληση του ΚΙΣΕ 
«να τεθούν στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής οι 
υμνητές του Ναζισμού».              

Ημερίδα για τη Μνήμη και την 
εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος

Στις 5.10.12, η Υπηρεσία του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχεί-
ου του υπουργείου Εξωτερικών διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα 
«Never, ever, be a bystander» στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανι-
διώτης» του υπουργείου. Στόχος της Ημερίδας ήταν να παρουσι-
αστούν οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας για θέματα που αφορούν 
τη μνήμη και την εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος στη χώρα μας.   
Η Ημερίδα ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του πρέσβη κ. Βασίλη 
Κασκαρέλη, γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών και 
του κ. Γεωργίου Καλαντζή, γενικού γραμματέα του υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου 
του International Task Force for International Cooperation on 
Holocaust Education, Remembrance & Research (ITF) πρέσβη κ. 
Ζαν Ντεμπούτ. 
Στη συνέχεια η κα Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντόπουλου, επικεφα-
λής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ITF, μίλησε για τη νομο-
λογία και τα μέτρα που έχει λάβει η Ελληνική Πολιτεία σχετικά με 
τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς και για 
την ελληνική μόνιμη έκθεση στο κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς-
Μπίρκεναου στην Πολωνία.         
Η κα Ζανέτ Μπαττίνου, διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελ-
λάδος (ΕΜΕ) και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στο ITF, 
αναφέρθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στις εκθέσεις, 
αλλά και τις επιστημονικές δράσεις του Μουσείου που σχετίζο-
νται με τη μνήμη και κυρίως με την εκπαίδευση του Ολοκαυτώ-

ματος στην Ελλάδα.        
Ακολούθησε συζήτηση και προβολή εικόνων σχετικά με την υπό 
σχεδιασμό εθνική έκθεση στο Άουσβιτς, ενώ οι συμμετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε τρισδιάστατη 
προβολή την απεικόνιση της έκθεσης.   
Τέλος, ο κ. Yiftach Meiri, υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Τμήμα της 
Διεθνούς Σχολής για την εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος του 
Yad Vashem, μίλησε για τη σημασία της διδασκαλίας του Ολο-
καυτώματος, καθώς και για την επιμόρφωση Ελλήνων εκπαιδευ-
τικών στο Γιαντ Βασέμ, μία συνεργασία του Ιδρύματος με το ΕΜΕ.     
Μετά τις εισηγήσεις προβλήθηκε η ταινία παραγωγής του υπουρ-
γείου Εξωτερικών  με τίτλο «Η Ελληνική Εξέγερση, 7η Οκτωβρίου 
1944» και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων 
την οποία συντόνισε η κα Φ. Τομαή-Κωνσταντόπολου. 
Στην Ημερίδα παρέστη εκ μέρους του Κ.Ι.Σ.Ε. η γενική γραμματέ-
ας κα Ντόνα Λίλιαν Καπόν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η κα 
Καπόν έκανε μία παρέμβαση στην οποία πρότεινε την προσθήκη 
κεφαλαίου στα σχολικά βιβλία Ιστορίας για την μακραίωνη πα-
ρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα έτσι ώστε «όταν ένας Έλληνας 
Εβραίος συστήνεται σε ένα καλοπροαίρετο Έλληνα Χριστιανό να 
μη δέχεται το ερώτημα “Και πότε ήρθατε από το Ισραήλ;”», όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά. 
Στο πλαίσιο της Ημερίδας παρουσιάστηκαν από το ΕΜΕ δύο εκ-
θέσεις του, «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» και το 
«Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941 – 1944», οι οποίες 
εγκαταστάθηκαν στο χώρο του φουαγιέ και εγκαινιάστηκαν  από 
τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλα. Οι συμμετέχοντες 
στην Ημερίδα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εκθέσεις οι 
οποίες παρέμειναν στον χώρο έως τις 2.11.2012.       

Το πάνελ των ομιλητών. Από αριστερά η κα Ζ. Μπαττίνου, η κα Φ. Το-
μαή και ο κ. Y. Meiri .

Το πρόγραμμα της Ημερίδας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών εμπλουτίστηκε με αυ-
τή την αφίσα, έργο του Βίκτωρα Κοέν, 
που αποτελεί και την ελληνική συμμετο-
χή στο διεθνή διαγωνισμό του ITF με θέμα 
τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. 
Ο καλλιτέχνης, πάνω στο σωρό των σκε-
λετών γυαλιών οράσεως που φυλάσσο-
νται στο Άουσβιτς, μεταφέρει ένα δυνατό 
μήνυμα «Θυμήσου – Μετάδωσε – Ερεύνη-
σε – Αντέδρασε: Η ιστορική μυωπία σκο-
τώνει». 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Εορτασμός του Κιπούρ

Ο φετινός εορτασμός του Γιομ Κιπούρ στα Γιάννενα συγκέντρω-
σε πολλούς ομόθρησκους επισκέπτες από την Ελλάδα, το Ισρα-
ήλ και την Αμερική. Ανάμεσά τους, ο τέως πρόεδρος του ΚΙΣΕ, 
κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
της Ι.Κ. Αθηνών κ. Ισαάκ Μορδεχάι, ο πρόεδρος της Ένωσης Σι-
ωνιστών Ελλάδας κ. Μάκης Μπατής, το μέλος του Δ.Σ. της Ι.Κ. 
Αθηνών κ. Ηλίας Νεγρίν, ο κ. Ραφαήλ Μωυσής και πολλοί άλλοι.  
Το πρωί της παραμονής του Κιπούρ, τα μέλη της Κοινότητάς μας 
γέμισαν τις καντήλες της Συναγωγής με λάδι και τις στόλισαν 
με λουλούδια, όπως επιτάσσει το πατροπαράδοτο ρωμανιώτι-
κο έθιμο. Στη συνέχεια, στο νεκροταφείο, ο κ. Χαΐμ Ισχακής τον 
οποίο προσκαλέσαμε και φέτος για τις πολύωρες λειτουργίες του 
Κιπούρ, τέλεσε μνημόσυνα στους συγγενείς των παρευρισκο-
μένων και ανέπεμψε την ειδική επιμνημόσυνη δέηση στη μνή-
μη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Επίσης έγινε απαγγελία 
του Καντίς από το μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητας κ. Μάκη Κοέν, 
ο οποίος ζει στην Αμερική. 
Το βράδυ της παραμονής, στην κατάμεστη Συναγωγή, οι παρευ-
ρισκόμενοι συγκινήθηκαν στο άκουσμα του Λεχά-Ελί, του Καλ-
Νιδρέ και των δεήσεων συγγνώμης και μετάνοιας που τραγού-
δησαν μελωδικά οι κ.κ. Χαΐμ Ισχακής και Σαμουήλ Κοέν, με τη 
συνδρομή του κ. Μάρκου Μπαττίνου. Τις πύλες του Εχάλ άνοιξε 
ο Αβραάμ Κοέν, ενώ τα επτά ρωμανιώτικα Σεφαρίμ δόθηκαν τι-
μής ένεκεν σε επιφανείς επισκέπτες. 
Πριν τη λειτουργία του Αρβίτ, αναπέμφθηκε ειδική δέηση για 
την ανάπαυση των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον 
Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973 και αμέσως μετά ο μόνιμος λει-
τουργός της Κοινότητάς μας, κ. Σαμουήλ Κοέν, απήγγειλε το «Κα-
ντίς» στη μνήμη του εγγονού του που έπεσε στο πεδίο της μά-
χης τον Ιούλιο του 2006, στη διάρκεια του πολέμου εναντίον της 
Χεζμπολάχ στο Λίβανο.    
Στην πρωινή λειτουργία, κλήθηκαν στο Σέφερ οι περισσότεροι 
άντρες, οι οποίοι έκαναν σημαντικές δωρεές για τους σκοπούς 
της Κοινότητάς μας, καθώς και εκπρόσωποι της νέας γενιάς. 
Στη λειτουργία της Νεϊλά, συμμετείχαν και αρκετές εξέχουσες 
προσωπικότητες της πόλης, όπως οι Πρυτανικές Αρχές, καθη-
γητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπρόσωποι του δημάρ-
χου και του περιφερειάρχη, καθώς και δημοσιογράφοι. Χρησι-
μοποιώντας τα ελληνικά προσευχολόγια του κ. Ισχακή και του 
Ραβίνου Αθηνών, κ. Ισαάκ Μιζάν, οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη τη λειτουργία και να κατα-
λάβουν το νόημα των προσευχών. Η λειτουργία ολοκληρώθηκε 
μέσα σε κλίμα κατάνυξης, με τον ήχο του Σοφάρ. 
Αμέσως μετά, κόψαμε τη νηστεία σε γνωστό ξενοδοχείο της πό-
λης όπου η Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στα μέλη της και σε όλους 
τους επισκέπτες. Μεταξύ των παρευρισκομένων, ήταν καλεσμέ-
νοι και αρκετοί σημαίνοντες συμπολίτες μας, όπως ο δήμαρχος 
Ιωαννίνων κ. Φίλιππας Φίλιος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Γιωτίτσας και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τελετή Αναγνώρισης και Βράβευσης 

Μετά το δείπνο έγινε η βράβευση του προέδρου της Ένωσης Σι-
ωνιστών Ελλάδας, κ. Μάκη Μπατή και του κ. Ραφαήλ Ασέρ Μω-
υσή για το -πρόσφατα εκδοθέν- εξαιρετικό βιβλίο του που φέ-
ρει τον τίτλο «Κληροδότημα» και είναι βασισμένο στο πολύτιμο 

αρχείο του πατέρα του, Ασέρ 
Ραφαήλ Μωυσή, διακεκριμέ-
νου Ελληνοεβραίου ηγέτη, 
που σφράγισε με το έργο, την 
προσωπικότητα και το πνεύμα 
του, την μεταπολεμική πορεία 
του Ελληνικού Εβραϊσμού στα 
δύσκολα χρόνια της αναδιορ-
γάνωσης των Εβραϊκών Κοινο-
τήτων, μετά το καταστροφικό 
πέρασμα της Ναζιστικής λαί-
λαπας. 
Η γενική γραμματέας της Κοι-
νότητας, κα Αλέγρα Μάτσα, 
καλωσόρισε τους Ισραηλινούς 

επισκέπτες και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους παρευ-
ρισκομένους. 
Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Μωυσής Ελισάφ, 
παρουσίασε το βιογραφικό των δύο τιμωμένων προσώπων και 
ανέφερε τους λόγους που οδήγησαν την Κοινότητα να τιμήσει 
τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. 
Ακολούθησε ομιλία του κ. Ραφαήλ Μωυσή, ο οποίος διηγήθηκε 
με γλαφυρό τρόπο άγνωστες πτυχές από τη ζωή του και έκλει-
σε την ομιλία του ευχαριστώντας την Κοινότητα που μετά από 
πολλά χρόνια πήρε την πρωτοβουλία να τιμήσει στο πρόσω-
πό του την οικογένεια του θρυλικού Δαβιτσών Εφέντη Λεβή, 
μία από τις γνωστές εβραϊκές οικογένειες της πόλης μας προ-
πολεμικά, η οποία γέννησε σπουδαίες προσωπικότητες και με-
γάλους ευεργέτες όχι μόνον της Κοινότητας αλλά και όλης της 
πόλης των Ιωαννίνων. 
Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο κ. Μάκης Μπατής, ο οποίος φα-
νερά συγκινημένος ευχαρίστησε την Κοινότητα για την πρω-
τοβουλία της και υποσχέθηκε να παραμείνει πάντα στο πλευ-
ρό της από κάθε πόστο.
Τέλος, μίλησε ο τέως πρόεδρος του ΚΙΣΕ, κ. Μωυσής Κωνστα-
ντίνης, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο «Κληροδότημα», παρα-
θέτοντας το πλούσιο βιογραφικό του Ασέρ Ραφαήλ Μωυσή και 
εκθειάζοντας το πολυσχιδές έργο του. 
Η βραδιά έκλεισε με την υπόσχεση των παρευρισκομένων να 
ξαναβρεθούν του χρόνου στα Γιάννενα για να γιορτάσουν την 
μεγαλύτερη γιορτή του Ιουδαϊσμού. Αισθανόμαστε την ανά-
γκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επισκέπτες και τους 
συντελεστές των επιτυχημένων εκδηλώσεων. Ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για του χρόνου και καλούμε όλους τους ομό-
θρησκους να έρθουν να γιορτάσουν και πάλι  στα Γιάννενα 
μαζί μας.

Από την ομιλία του κ. Μ. Μπατή. 
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ΒΟΛΟΣ 
Εκδρομή στη Βέροια 

 και λειτουργία στη Συναγωγή

Στις 13 & 14 Οκτωβρίου 2012, η Ι.Κ. Βόλου πραγματοποίησε εκ-
δρομή στη Βέροια με σκοπό να γίνει λειτουργία στην ιστορι-
κή Συναγωγή, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να υπενθυ-
μίσει την ανάγκη λειτουργίας Συναγωγών σε πόλεις όπου δεν 
υπάρχουν πια οργανωμένες Κοινότητες. 
Με αυτή την πρωτοβουλία η Ι.Κ. Βόλου θέλησε παράλληλα να 
τιμήσει και να ενθαρρύνει τον Βεροιώτη δικηγόρο κ. Γεώργιο 
Λιόλιο για τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη διατήρηση 
της Συναγωγής και του εβραϊκού νεκροταφείου στη Βέροια. 
Στην εκδρομή συμμετείχαν και μέλη της Ι.Κ. Λάρισας. 
Το βράδυ του Σαββάτου έγινε λειτουργία στη Συναγωγή από 
τον αντιπρόεδρο  της Ι.Κ. Βόλου κ. Μάκη Μωυσή και ακολού-
θησε δείπνο.  
Πριν την λειτουργία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ι.Κ. 
Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο οποίος τόνισε τη σημασία του 
να λειτουργεί η Συναγωγή, ενώ ευχαρίστησε το δικηγόρο κ. 
Γεώργιο Λιόλιο για τις προσπάθειές του, αλλά και για την αγά-
πη του προς τον Εβραϊσμό. 
Ακολούθησε χαιρετισμός  του εκπροσώπου των Εβραιών της 
Βέροιας κ. Ιωσήφ Στρούμτσα,  ο οποίος ευχαρίστησε την Ι.Κ. 
Βόλου για την πρωτοβουλία για τη δωρεά του παρόχετ,  καθώς 
και τον κ. Μαρσέλ Σολομών για τη δωρεά ενός πολύφωτου. Συ-
γκινημένος ο κ. Στρούμτσα ανέφερε ότι το 1942 σε αυτό τον ιε-
ρό χώρο έγινε το Μπαρ Μιτσβά του και δυστυχώς έπειτα ακο-
λούθησε ο διωγμός  του από τους Ναζί.
Η λειτουργία της Κυριακής, στην οποία συμμετείχαν και μέλη 
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, έγινε από τον Σοφολογιότατο Ραβίνο 
Θεσσαλονίκης κ. Ελιάου Σιτρίτ, μαζί με τον  κ. Μάκη Μωυσή.
Οι παριστάμενοι παρακολούθησαν με πολλή συγκίνηση τις λει-
τουργίες εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίησή τους. Σε όλες τις 

εκδηλώσεις ήταν πάντα 
παρών ο κ. Γεώργιος Λιό-
λιος. Μετά το τέλος της 
λειτουργίας από τη Ι.Κ. 
Βόλου προσφέρθηκε μι-
κρό γλυκό που συμβόλι-
ζε το γιορτινό της εκδή-
λωσης.
Η Ι.Κ. Βόλου εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες στο 
Ραβίνο Θεσσαλονίκης  
κ. Ελιάου Σιτρίτ  που αυ-
θόρμητα προσφέρθηκε 
να τελέσει τη λειτουργία 
την Κυριακή καθώς και 
στον αντιπρόεδρο της 
Κοινότητάς μας κ. Μά-
κη Μωυσή. Ευχαριστού-

με επίσης τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Θεσσαλονίκης και  Λάρι-
σας και τα μέλη τους για τη συμμετοχή τους καθώς και τα μέλη 
μας για τη μαζική συμμετοχή τους.  

ΧΑΛΚΙΔΑ

Οι γιορτές στην Χαλκίδα

Στις 16.9.12 ξεκίνησε στην Κοινότητά μας η περίοδος των εορ-
τών με τα Σελιχώτ της παραμονής του Ρος Ασανά και στις 
17.9.12, έγινε η πρωινή λειτουργία στη Συναγωγή από τους κ. 
Ισχακή και Κοέν, την οποία παρακολούθησαν πολλά μέλη της 
Ι.Κ. Χαλκίδας.  
Για το Κιπούρ ήρθε στη Χαλκίδα ο Ραβίνος κ. Μέντελ Χέντελ.  
Οι λειτουργίες ξεκίνησαν το πρωί της παραμονής, στις 25.9.12, 
με τον χαζάν κ. Κοέν και συνεχίστηκαν το βράδυ και ανήμερα 
σε κλίμα κατάνυξης όπως αρμόζει στην ημέρα.  Για την γιορ-
τή του Κιπούρ μίλησε η κα Νεχαμά Χέντελ. Το απόγευμα για 
τη λειτουργία της Νεϊλά, η Συναγωγή ήταν κατάμεστη από κό-
σμο, που ήρθε να   παρακολουθήσει την ειδική αυτή λειτουρ-
γία. Φέτος είχαμε και τα όμορφα προσευχολόγια για τη Νεϊλά, 
μία νέα έκδοση που μετέφρασε στα ελληνικά, επιμελήθηκε 
και χρηματοδότησε ο Ραβίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν. Με τη 
λήξη της γιορτής, όπως κάθε χρόνο, οι παρευρισκόμενοι έκο-
ψαν τη νηστεία στον προαύλιο χώρο της Συναγωγής με γλυ-
κά που προσέφερε η οικογένεια Μέντελ και αναψυκτικά που 
προσέφερε η Κοινότητα. 
Λίγες μέρες μετά γιορτάσαμε το Σουκώτ. Οι άντρες της Κοινό-
τητας έφτιαξαν τη Σουκά και τη στόλισαν με μυρτιές, καλάμια 
και φρούτα. Τα μέλη της Κοινότητας απόλαυσαν για δύο βρά-
δια στη Σουκά το παραδοσιακό δείπνο που προσέφεραν η Κοι-
νότητα καθώς και οι κυρίες. 
Η αυλαία των εορτών του φθινοπώρου έπεσε στις 8.10.12 με 
το Σιμχά Τορά. Έγινε η προσευχή αρβίτ από τους κ. Ισχακή και 
Κοέν και ακολούθησαν οι καθιερωμένες περιφορές των Σεφα-
ρείμ με τα κεράκια αναμμένα, τραγουδώντας τους ύμνους της 
γιορτής. Το φως των κεριών συμβολίζει το φως της Τορά του 
Νόμου που ζεσταίνει τις καρδιές μας και μας καθοδηγεί στη δι-
άρκεια του ταξιδιού μας σ΄ αυτή τη ζωή. Καθώς κλείνουμε τον 
κύκλο της Τορά διαβάζοντας την τελευταία περικοπή της, ξε-
κινάμε ευθύς αμέσως νέο κύκλο από το «Μπερεσίτ». Αυτό γί-
νεται από τους δύο Γαμπρούς της Τορά (Χατανείμ) που και φέ-
τος ήταν οι κ.κ. Ιωσάς Καταλάν και Ζακ Μάισης. 

Ο κ. Μ. Σολομών με τον κ. Γ. Λιόλιο 
στη Συναγωγή της Βέροιας .
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