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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ E.J.C.
Επανεκλογή του Μοσέ Κάντορ  
Ομιλία του προέδρου του ΚΙΣΕ 

Στις 6 & 7.11.12 έγινε στις Βρυξέλλες η Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (E.J.C.) με τη συμμετοχή αντι-
προσωπειών από τις 40 χώρες-μέλη του οργανισμού αυτού. Ο 
Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Μεταξύ των θεμάτων 
που εξετάστηκαν ήταν η αύξηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων 
και η άνοδος ακροδεξιών εξτρεμιστικών κομμάτων στις ευρω-
παϊκές χώρες. Στο πάνελ για το συγκεκριμένο θέμα μεταξύ των 
ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, ο οποίος μίλησε για την 
είσοδο της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. «Ρατσιστική 
βία, αντισημιτικές νύξεις και άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι 
πρακτικές που για πρώτη φορά εκφράζονται στην Ελλάδα από 
βουλευτές και μέλη εκλεγμένου κόμματος», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, τονίζοντας παράλληλα την ανησυχία 
της εβραϊκής κοινότητας για το γεγονός ότι μέρος της ελληνικής 
κοινωνίας δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το πού μπορεί να 
οδηγήσει η ιδεολογία της Χ.Α.
Στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης έγιναν και οι αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του E.J.C. Ο κ. Μοσέ Κάντορ 
επανεξελέγη για μία ακόμη τετραετή θητεία στην προεδρία του 
συντονιστικού οργάνου του ευρωπαϊκού εβραϊσμού, συγκε-
ντρώνοντας το 73% των ψήφων, έναντι του αντιπάλου του κ. 
Ρισάρ Πρασκιέ, προέδρου του ΚΙΣ Γαλλίας (CRIF). Προεδρεύων 
του Συμβουλίου του E.J.C. εξελέγη ο πρόεδρος του ΚΙΣ Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Βίβιαν Γουάινμαν.
«Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας», σχολίασε ο 
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Ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ στο πάνελ ομιλητών με την ηγεσία του EJC.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Μήνυμα του προέδρου του ΚΙΣΕ

Την 9η Νοεμβρίου του 1938 έγινε στη Γερ-
μανία του Χίτλερ το πρώτο πογκρόμ κατά 
των Εβραίων. Αυτή η ημερομηνία-σύμβολο, 
που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «Νύχτα 
των Κρυστάλλων», σηματοδοτεί τη Διεθνή 
Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντιση-
μιτισμού.
Τονίζοντας τη σημασία της υπόμνησης της 
επετείου αυτής και στοχεύοντας στο «να 
γίνει ακόμα ισχυρότερο το μήνυμα της κα-
ταπολέμησης των διακρίσεων», το ΚΙΣΕ εξέ-
δωσε το παρακάτω Μήνυμα του προέδρου 

του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ:
«Η ‘Νύχτα των Κρυστάλλων’ δεν σηματοδοτεί μόνο την επέλαση 
του σκότους που κατέστρεψε τον πολιτισμό μας και επέβαλε την 
απανθρωπιά, παραβιάζοντας κάθε αξία ανθρωπισμού. Συμβο-
λίζει την επέλαση της θηριωδίας του Ναζισμού που προκάλεσε 
τον βιομηχανοποιημένο θάνατο 6.000.000 Εβραίων και εκατομ-
μυρίων άλλων θυμάτων του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
Το μήνυμα της καταπολέμησης των διακρίσεων χρειάζεται να 
γίνει ακόμη ισχυρότερο στη χώρα μας, σε μία περίοδο που ο 
ναζισμός αρχίζει να εκδηλώνεται χωρίς ντροπή και με σημαία 
του το μίσος.
Η σημερινή ημέρα λοιπόν, η Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού 
και του Αντισημιτισμού, είναι ένα διαρκές κάλεσμα προς όλες 
τις δημοκρατικές δυνάμεις του κόσμου να αγωνιστούν εναντίον 
σε κάθε απόπειρα παραβίασης των αξιών της ελευθερίας και 
του ανθρωπισμού».
Το Μήνυμα του προέδρου του ΚΙΣΕ αναρτήθηκε όχι μόνο στις 
ιστοσελίδες των εβραϊκών οργανισμών, αλλά και στην ιστοσε-
λίδα 1againstracism.gr, της ομώνυμης εκστρατείας της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Με κεντρικό μήνυμα 
«Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!», στόχος της Ύπατης 
Αρμοστείας -αλλά και του Γραφείου της στην Ελλάδα, που έχει 
ξεκινήσει την πρωτοβουλία από το 2011- είναι η αντίδραση στο 
ανησυχητικό φαινόμενο των ρατσιστικών επιθέσεων μίσους 
που τον τελευταίο καιρό έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Στην 
ίδια ιστοσελίδα φιλοξενείται και συνέντευξη του κ. Ισαάκ Μιζάν, 
ομήρου επιζώντος του Άουσβιτς, στην Έλλη Κριθαράκη (από 
την εφημερίδα «Εποχή», 28.10.12). Ο κ. Μιζάν αναφέρεται στις 
εμπειρίες του από το διωγμό και την ομηρία του στο ναζιστικό 
στρατόπεδο εξόντωσης.

Συνέχεια στη σελ. 4
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
ΣΕ   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική κυβέρνηση επέτρεψαν στην Claims Conference να διευρύνει 
τα κριτήρια ένταξης στα προγράμματα αποζημιώσεων. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια δικαιούχοι των συντάξεων 
από την Claims Conference μπορούν να είναι Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος οι οποίοι:
(1) Ήταν έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή
(2) Ήταν έγκλειστοι σε γκέτο για τουλάχιστον 3 μήνες ή
(3) Έζησαν εν κρυπτώ για τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο, ή έζησαν με ψεύτικη 

ταυτότητα για τουλάχιστον έξι μήνες, σε περιοχές υπό ναζιστική κατοχή.

Τα κριτήρια αναλυτικά και τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Claims Conference www.
claimscon.de

Οι καταβολές για τις εγκεκριμένες αιτήσεις για τις συντάξεις της Claims Conference σύμφωνα με τα νέα κριτήρια 
θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2012 ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανάλογα με τα κριτήρια 
ένταξης στο πρόγραμμα ή στην περίπτωση που η αίτηση παραλήφθηκε μετά από αυτή την ημερομηνία, με 
βάση την ημερομηνία της αίτησης.

Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση ηλεκτρονι κά και να την 
υποβάλετε στην Claims Conference δωρεάν.

Σημ.: Συντάξεις της Claims Conference μπορούν να καταβληθούν μόνο σε επιζώντες που δεν λαμβάνουν 
ήδη κάποια μορφή σύνταξης από Γερμανική πηγή (το Article 2 Fund, το Κεφάλαιο Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (CEEF), το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για τις Αποζημιώσεις BEG - Bundesentschaedigungsgesetz, 
PRVG, τον Αυστριακό νόμο OFG - Opferfursorgegesetz, το Υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ υπό το Νόμο 
5717-1957 Nazi Persecution Disabled Persons) και πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια του Article-2-Fund, 
συμπεριλαμβανομένων των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Claims Conference Fonds
Sophienstr. 44

D 60487 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: ++49 +69 - 970 701 0 Fax: ++49 +69 - 970 701 40

Email: A2-HF-CEEF2@claimscon.org
www. claimscon. de

Η Claims Conference έχει διορίσει ένα Διαμεσολαβητή. Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Διαμεσολαβητή 
μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση Ombudsman@claimscon.org ή να στείλετε επιστολή στην Claims Conference

Ombudsman, Postfach 900208, 60442 Frankfurt, Germany.
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ
 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκε ο θάνατος του Μάριου Σα-
μουήλ Μοδιάνο, ετών 86.
 ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος της Ραχήλ Ραφαήλ Κο-
έν, ετών 93.
 Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος του Αβραάμ Ιεουδά Άλ-
βο, ετών 77, ο οποίος κατοικούσε στη Βέροια.

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης μας ανακοινώθηκε ο γάμος του 
Ηλία Πέσαχ με την Έστερ Ταραγάν.

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ

 ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανα-
κοινώθηκε η γέννηση του Λέων, γιου της 
Μιλένας Μόλχο και του Μάκη Αμάρ.
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης μας ανακοινώθηκαν οι γεννή-
σεις των:
– Μπένζαμιν, γιου της Μίλης Σαλτιέλ και 

του Αρνό Μπίλφελντ.
– Ερικέτης, κόρης της Λουίζας Ναχμούλη 

και του Μεναχέμ Μεβοράχ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαρά-
στασή σας στην απώλεια της πολυαγα-
πημένης μας μητέρας και γιαγιάς Εντη 
Ζακάρ.

Τα παιδιά
Σαμ & Ματίλντα
Ανίτα & Αλέκος

Τα εγγόνια
Επαμεινώνδας, Εντυ, Νέλλη,

Η δισέγγονη Αννίτα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

– Πολλές ευχές για καλή σταδιοδρομία, 
υγεία και πάντα επιτυχίες στην Μαίρη Ζα-
δίκ, της Νέλλης και του Παύλου, που πήρε 
το πτυχίο της από το Τμήμα Χημείας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.
– Το Δ.Σ. και τα μέλη της Ι.Κ. Ιωαννίνων, 
συγχαίρουν την Έστερ Καλέφ Εσδρά για 
την απόκτηση του Master από το τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επό-
μενα βήματα της επιστημονικής καριέ-
ρας της και στην προσωπική ζωή της και 
στους γονείς Τζων και Μαντίλντα να την 
καμαρώνουν πάντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μία έκθεση γεννιέται για την 
ιστορία του Γιαννιώτικου Εβραϊσμού

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων σε συ-
νεργασία με τη Λέκτορα Μουσειολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έστερ Σολομών 
και τους μεταπτυχιακούς της φοιτητές ετοι-
μάζουν στο εσωτερικό της Συναγωγής μία 
μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην μακρό-
χρονη παρουσία του ρωμανιώτικου εβρα-
ϊσμού στην πόλη των Ιωαννίνων. Καλούμε 
όποιον θέλει να συνδράμει στην προσπά-
θειά μας με τη δωρεά σχετικών αντικειμένων 
και φωτογραφιών ή την κατάθεση μαρτυρι-
ών, αναμνήσεων κ.λπ., να επικοινωνήσει μα-
ζί μας στο esolomon@cc.uoi.gr ή με τη γραμ-
ματέα της Κοινότητας κα Αλλέγρα Μάτσα 
(allegramas@gmail.com τηλ. 6977405744).

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την Μ. Μάτσα

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Φίλων του Ε.Μ.Ε. συνήλθε έκτακτα σή-
μερα, Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012, μό-
λις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνα-
το της αείμνηστης

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Μ. ΜΑΤΣΑ
μητέρας του κ. Μάκη (Σαμουήλ) Μάτσα, 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο, 
κ. Γκυ Νατάν, να περιγράφει τον ακέραιο χα-

ρακτήρα και το ήθος της εκλιπούσης,
αποφάσισε:

1. Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου στην κηδεία.

2. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην 
οικογένεια της εκλιπούσης.

3. Να διατεθεί στη μνήμη της, δωρεά 
υπέρ αγαθοεργών σκοπών.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο 
ενημερωτικό δελτίο «Τα Νέα μας».

Ο Πρόεδρος ΓΚΥ ΝΑΤΑΝ
Ο Γραμματέας ΜΙΚΗΣ ΜΟΔΙΑΝΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Οι Εκδόσεις της Εστίας διοργανώνουν

την παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού
Οντέτ Βαρών-Βασάρ

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

Ο μ ι λ η τ έ ς :
Αντώνης Μόλχο, ιστορικός

Γεράσιμος Στεφανάτος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής

Άννα-Μαρία Δρουμπούκη, ιστορικός

και η συγγραφέας του βιβλίου

Oντέτ Βαρών-Βασάρ, ιστορικός  

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

20Ο 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, Κυριακή 3.2.2013, 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 υποψηφιοτήτων θα πρέπει να γίνει 
στις Ισραηλιτικές Κοινότητες τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη σύγκληση 

του Συνεδρίου. 
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κ. Κάντορ αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που τον ανέδειξε 
νικητή. «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που καλούνται οι εβραϊκές 
κοινότητες της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνια. 
Ο αντισημιτισμός -προερχόμενος και από τα δύο άκρα- αναπτύσ-
σεται, οι παραδόσεις μας βάλλονται και το Ισραήλ βρίσκεται υπό 
τη συνεχή απειλή της απονομιμοποίησης», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε και δια-
νεμήθηκε ειδική έκδοση – Λεύκωμα για τις εβραϊκές κοινότητες της 
Ευρώπης με τίτλο «E.J.C – Δουλεύοντας Μαζί για ένα Λαμπρότερο 
Μέλλον». Ο τόμος, για τη δημιουργία του οποίου συνεργάστηκε 
και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ, περιλαμβάνει κεφά-
λαια για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας κάθε χώρας και για 
το σύγχρονο έργο των διοικήσεων του ευρωπαϊκού εβραϊσμού.

ΑΘΗΝΑ
Εκδήλωση στη μνήμη 

του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή
Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 τιμήθηκε η ηρωική θυσία του 
Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή κατά το Αλβανικό Έπος, 
με εκδήλωση που φιλοξένησε και διοργάνωσε το Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών, με ομιλητές τον Συνταγματάρχη ε.α. και 
πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα και τον έφεδρο 
Αντισυνταγματάρχη κ. Χρήστο Γούση.
Και οι δύο ομιλίες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παρουσιά-
σθηκαν από διαφορετική σκοπιά, η κάθε μία. Ο κ. Β. Αλμπάλας, 
αφού σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Συνταγματάρχη 
Φριζή, τόνισε το εβραϊκό του συναίσθημα, απόρροια της παρα-
δοσιακής ανατροφής που έλαβε από την οικογένειά του και το 
οποίο συνυπήρχε, σε πλήρη αρμονία, με την βαθιά ελληνικότητά 
του και τον πλήρη σεβασμό για την χριστιανική ταυτότητα των 
μαχητών του την οποία επικαλείτο συχνά στα πεδία των μαχών, 
προκειμένου να τους εμψυχώνει.
Ο κ. Χ. Γούσης επέλεξε μια ευρύτερη τοποθέτηση γύρω από την 
έλλειψη μνήμης για γεγονότα και μεμονωμένα άτομα που συνέ-
βαλαν ουσιαστικά στο να απολαμβάνουμε σήμερα την ελευθε-
ρία, τόνισε δε την αναγκαιότητα της διατήρησης της ιστορικής 
μνήμης, η οποία και διαμορφώνει τις συνειδήσεις των νεωτέρων 
γενεών και δίνει παραδείγματα αυτοθυσίας, άξια προς μίμηση. 
Όπως τονίστηκε, ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από τις 
ικανότητες που διέθετε ο Συνταγματάρχης Φριζής, ήταν η σχεδια-
στική και εκτελεστική στρατηγική δράσεως στα πεδία των μαχών.
Η βραδιά έκλεισε με αναμνηστική έκθεση αφιερωμένη στον 
Συνταγματάρχη Φριζή με προσωπικά του αντικείμενα, ντοκου-
μέντα και φωτογραφικό υλικό.
Παρόντες ήταν ο γιος του κ. Ιάκωβος Φριζής, εκπρόσωποι της 
Πολιτείας, των Δυνάμεων Ασφαλείας, του Κεντρικού Ισραηλιτι-
κού Συμβουλίου Ελλάδος και πλήθος κόσμου.

Ντόνα – Λίλιαν Καπόν
Γενική Γραμματέας ΚΙΣΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διεθνές Συνέδριο με θέμα 
«Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη»

Στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2012, έγινε στην αίθουσα τελετών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διεθνές Συ-
νέδριο με θέμα «Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη», το οποίο 
διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), το ΑΠΘ 
και το Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του υπουργείου 
Εξωτερικών της Γερμανίας.
Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον 
πρύτανη του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Μυλόπουλο, τον πρόεδρο του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, τον συμπρόεδρο του επίσημου Διαλόγου 
μεταξύ Ορθοδοξίας και Ιουδαϊσμού του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και την υπεύθυνη του 
Προγράμματος «Μετάδοση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και 
Πρόληψη των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας» του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης κα Καρόλ Ρέϊχ.
Στη συνέχεια έγιναν εισαγωγικές ομιλίες από την επιστημονική συ-
νεργάτιδα του Προγράμματος για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος 
του ΣτΕ κα Fabienne Regard, με θέμα «Ανακαλώντας το Ολοκαύ-
τωμα», τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Paul-Valery του Μον-
πελιέ της Γαλλίας κ. Carol Iancu με θέμα «Το Ολοκαύτωμα στην 
Ευρώπη», τον έφορο του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. 
Ευάγγελο Χεκίμογλου με θέμα «Η τοπική ιστοριογραφία της Θεσ-
σαλονίκης και το ζήτημα της πολύ-πολιτισμικής συνύπαρξης», την 
ιστορικό κα Ρένα Μόλχο με θέμα «Η εξόντωση των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης» και τον Δρα Πωλ Ισαάκ Χάγουελ με θέμα «Το Ολο-
καύτωμα σε Ελλαδικό και Τοπικό πλαίσιο: Μνήμη, Μετάδοση της 
Μνήμης, Παιδεία και Εκπαίδευση, Μέσα Ενημέρωσης, Πολιτεία».
Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Το Ολοκαύτωμα επερωτά: ποιός, 
πότε, πού, πώς;» με συντονιστή την δημοσιογράφο Έφη Τσελίκα.
Το απόγευμα της ίδια ημέρας οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα 
εβραϊκά αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης από την κα Ρένα Μόλχο.
Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου έγιναν συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης για την καταγραφή της έρευνας σχετικά με το Ολοκαύ-
τωμα, στην οποία συμμετείχαν οι κ. Ανδρέας Πανταζόπουλος, 
Στράτος Δορδανάς, Κώστας Θεολόγου και ο Γεώργιος Αντωνίου, 
για τη μετάδοση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος μέσω της Εκ-
παίδευσης, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κ.ά. στην οποία συμ-
μετείχαν οι κ. Γεώργιος Κόκκινος και Δημήτρης Μαυροσκούφης, 
οι κυρίες Ελένη Χοντολίδου και Μαρίζα Ντεκάστρο και για τη 
θέση του Ολοκαυτώματος στο φαντασιακό (λογοτεχνία, τέχνες, 
κινηματογράφος) στην οποία συμμετείχαν οι κυρίες Φραγκίσκη 
Αμπατζοπούλου, Francine Mayran, Μαρούλα Κλίαφα, Φωφώ 
Τερζίδου και ο κ. Νίκος Δαββέτας.
Ακολούθησε συζήτηση για την εβραϊκή διασπορά της Θεσσα-
λονίκης στην οποία συμμετείχαν οι κ. Jacques Benroubi, Alain 
Navarro και Clement Yana.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε συνάντηση με τις κυρίες 
Ρόζη Σαλτιέλ και Υβόν Καπόν, επιζήσασες του Ολοκαυτώματος και 
με τις κυρίες Ο. Τριανταφύλλου και Μ. Τριανταφύλλου που έχουν 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ E.J.C.

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1



5

Τα Νέα μαςΝοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

λάβει τον τίτλο του «Δικαίου των Εθνών» από το Yad Vashem.
Το Συνέδριο έκλεισε με ομιλία του εκπροσώπου του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης σχετικά με την πολυπολιτισμική πολιτική και την 
πολυπολιτισμικότητα της πόλης και τις δράσεις της για το μέλλον.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση βιβλίου 
για το Ολοκαύτωμα και προβλήθηκαν οι ταινίες “By-standing 
and Standing–by”, παραγωγής του 2012 της Φωφώς Τερζίδου 
και «Θεσσαλονίκη, πόλη της σιωπής», παραγωγής του 2006 του 
Michel Amaraggi.

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ 
“εκτός ιστορίας by-standing and standing–by”

Το ντοκιμαντέρ “ εκτός ιστορίας by-
standing and standing–by” (σκηνοθε-
σία - κείμενα Φωφώ Τερζίδου, παραγωγή 
Περικλής Κορτσάρης), εξιστορεί την κα-
ταστροφή της Εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης, της αρχαιότερης εβραϊκής 
κοινότητας της Ευρώπης, παράλληλα με 
την άγνωστη ιστορία της διάσωσης της 
μικρότερης Εβραϊκής κοινότητας στην 

Ελλάδα την ίδια εποχή, της γειτονικής Κατερίνης.
Πρόκειται για ένα δοκιμιακό ντοκιμαντέρ, με σπάνιο φωτογρα-
φικό και αρχειακό υλικό. Αποτελείται από προσωπικές μαρτυρίες 
ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και επέζησαν καθώς και από 
ιστορικές, κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές τοποθετήσεις γνω-
στών ιστορικών και θεωρητικών.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους Ρένα Μόλ-
χο, Στράτο Δορδανά, Μαρία Καβάλα, Πάρη Παπαμίχο-Χρονάκη, 
Στήβεν Μπόουμαν, Κάθριν Φλέμινγκ, Ανδρέα Πανταζόπουλο και 
Νίκο Τζαβάρα.
Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην ΕΡΤ, στο Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας καθώς 
και στο Διεθνές Φεστιβάλ Fort Lauderdale στη Φλόριντα. Απο-
σπάσματα μπορείτε να δείτε σε αυτό το σύνδεσμο http://vimeo.
com/45718362

Γάμος στη Συναγωγή
Στη Συναγωγή Χανίων έχουν κατά καιρούς τελεστεί γάμοι ζευ-
γαριών από διάφορα μέρη του κόσμου, με διαφορετικές πολιτι-
σμικές επιρροές στο εβραϊκό τελετουργικό. Τον περασμένο μήνα 
ένας ακόμη γάμος έγινε στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ, με πολύ κέφι 
και έντονους μουσικούς ρυθμούς που τράβηξε το ενδιαφέρον 
των κατοίκων της παλαιάς πόλης, αλλά και του τοπικού τηλεοπτι-
κού καναλιού. Ήταν ο γάμος του Ιωσήφ και της Αριάννας Τέπερ-
μαν από το Λος Άντζελες των Η.Π.Α., οι οποίοι επισκέφθηκαν τα 
Χανιά μαζί με την 40μελή οικογένειά τους και τους φίλους τους 
για να τελέσουν το γάμο τους στη Συναγωγή. Οι προετοιμασίες 
του γάμου ξεκίνησαν με την τοποθέτηση στη Χουπά, μεταξωτού 

υφάσματος που είχε ζωγραφίσει στο 
χέρι η μητέρα της νύφης.
Το ζευγάρι περπάτησε από το λιμάνι 
στα σοκάκια της παλαιάς πόλης για να 
φτάσει στη Συναγωγή, συνοδευόμενο 
από ζωντανή μουσική, που έπαιζαν τα 
αδέλφια της νύφης τα οποία είναι μέλη 
μουσικού συγκροτήματος τζαζ. Το γε-
γονός προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη σε 
όσους Χανιώτες το παρακολούθησαν, 

ενώ πολλοί συμμετείχαν στην πομπή και συνόδευσαν το ζευγάρι 
μέχρι τη Συναγωγή.
Στη Συναγωγή, το σπάσιμο του ποτηριού από το γαμπρό (φω-
τογραφία) έδωσε το έναυσμα στην ορχήστρα να ξεκινήσει να 
παίζει μουσική. Ακολούθησε χορός καθώς και το παραδοσιακό 
έθιμο του σηκώματος του γαμπρού και της νύφης στις καρέκλες. 

Οι μεγάλες γιορτές στη Συναγωγή
Για τον εορτασμό του Ρος Ασανά και του 
Κιπούρ ήρθε στη Συναγωγή Χανίων ο κ. 
Λέων Ασέρ από το Τελ Αβίβ. Η πρώτη 
γνωριμία με τον κ. Ασέρ έγινε πριν από 
μερικά χρόνια όταν για λόγους υγείας 
ο κ. Σταυρουλάκης δεν μπορούσε να 
ηχήσει το σοφάρ και προθυμοποιήθηκε 
εκείνος να το κάνει. Ο άψογος τρόπος 
που ήχησε το σοφάρ από τον κ. Ασέρ 
προκάλεσε έκπληξη για το πώς μπορεί 
και χρησιμοποιεί με τέτοια δεξιοτεχνία 

το σοφάρ κάποιος που δεν είναι ραββίνος ή χαζάν; Ο κ. Ασέρ 
εξήγησε ότι εξασκείται στη χρήση του σοφάρ καθημερινά.
Έκτοτε, ο κ. Ασέρ επισκέπτεται κάθε χρόνο τη Συναγωγή Χανιών 
για τις μεγάλες γιορτές και ειδικά φέτος έφτασε στα Χανιά μαζί με 
τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του. Το Ρος Ασανά παρακολούθησαν 
τη λειτουργία 50 άτομα 
περίπου. Μετά τη λει-
τουργία παρατέθηκε το 
πατροπαράδοτο δείπνο.
Λόγω της μεγάλης συμ-
μετοχής τουριστών 
στις λειτουργίες του 
Κιπούρ οι λειτουργίες 
έγιναν στα αγγλικά και 
τα εβραϊκά.
Για τον εορτασμό του 
Σουκότ στολίστηκε η σουκά με φρούτα και λαχανικά, έγινε η 
λειτουργία και ακολούθησε δείπνο στην αυλή της Συναγωγής.
Και καθώς οι φίλοι της Ετς Χαγίμ δεν είναι απλοί τουρίστες, αλλά 
πάντα επιστρέφουν, είχαμε μαζί μας ένα ζευγάρι από την Πράγα, 
τον Ιβο και την Μπλίθ Χριμπέκ που είχαν παντρευτεί στη Συναγω-
γή μας πριν από δύο χρόνια. Επέστρεψαν μαζί με το νεογέννητο 
παιδί τους και γιόρτασαν μαζί μας το Σουκότ.

Ν. Σταυρουλάκης, Δ/ντής Συναγωγής Ετς Χαγίμ

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
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 ενημέρωση ΚΙΣ
Διεθνές Συνέδριο ενάντια στον Ρατσισμό

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2012 έλαβε χώρα στη Βαρσοβία το Συ-
νέδριο ενάντια στον Ρατσισμό, τη Μισαλλοδοξία και την Ξενο-
φοβία που διοργανώθηκε από το “Kantor Center for the Study 
of Contemporary European Jewry” του Πανεπιστημίου του 
Τελ Αβίβ, το “Ze’ev Vered Desk for the Study of Tolerance and 
Intolerance in the Middle East”, την Οργάνωση “Never Again” 
και το Ινστιτούτο Ιστορίας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών.
Θέμα «Le regard de l’ autre (J. P. Sartre) - Οριοθετώντας τα Όρια 
της Ανοχής: Εβραϊκές Κοινότητες που αντιμετωπίζουν Αντισημι-
τισμό και Ξενοφοβία».
Τις εργασίες παρακολούθησε εκ μέρους του Κεντρικού Ισραη-
λιτικού Συμβουλίου Ελλάδος η γεν. γραμματέας κα Ντόνα–Λί-
λιαν Καπόν.
Ο ευρύς αριθμός των συμμετεχόντων από τα τέσσερα άκρα της 
γης, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και η ποικιλία των 
θεμάτων που παρουσίασαν οι εισηγητές είχαν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον.
Για την Ελλάδα και το φαινόμενο της ραγδαίας ανόδου της Χρυ-
σής Αυγής μίλησε η Dr. Michal Navoth από το Ισραήλ. Η ομι-
λία της είχε τίτλο “Έλλειψη Ανοχής στην Πολιτική – Οι Ελληνικές 
Εκλογές 2012”. Το ακροατήριο έδειξε ενδιαφέρον για την πολιτι-
κή κατάσταση στην Ελλάδα, απευθύνοντας ερωτήσεις στην κα 
Καπόν, η οποία και έδωσε πρόσθετες πληροφορίες και διευκρι-

νίσεις γύρω από τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες που συνέβα-
λαν στην είσοδο ενός ακραίου κόμματος στη Βουλή των Ελλή-
νων, με εκλογή σημαντικού αριθμού βουλευτών.
Η τελευταία συνεδρία ήταν αφιερωμένη στις μεθόδους που εφαρ-
μόζουν ή προτείνουν οι εβραϊκές Κοινότητες για την καταπολέ-
μηση του αντισημιτισμού, του ρατσιστικού λόγου και την έλλει-
ψη ανοχής. Οι παρουσιαστές μίλησαν για τις εμπειρίες τους και 
τις επιτυχίες που είχαν σ’ αυτή τη δύσκολη πορεία που ακολου-
θούν εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Ένα ερώτημα που ερχόταν 
και επανερχόταν ήταν το πόσο αποτελεσματικά ήταν μέχρι τώρα 
τα μέτρα και πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε στην ενατένι-
ση του μέλλοντος που όμως δεν έλαβε συγκεκριμένη απάντηση.
Η καθηγήτρια Ντινά Ποράτ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κάντορ, 
κλείνοντας την τόσο ενδιαφέρουσα διημερίδα, έδωσε την ευ-
καιρία στην κα Καπόν να κάνει μια πρόταση σχετικά με τον δι-
εθνώς καθιερωμένο όρο «tolerance – ανοχή». Αυτή είναι να 
αντικατασταθεί με τον όρο «brotherhood – αδελφοσύνη» ή 
«togetherness – συνύπαρξη» για το λόγο ότι οι παραπάνω όροι 
χαρακτηρίζουν σωστότερα τη σχέση των ανθρώπων, ανεξαρτή-
τως θρησκείας, φυλής ή χρώματος και την τοποθετούν σε ένα 
πλαίσιο ισότητας μεταξύ τους.
Η πρόταση έγινε αφορμή για ευρεία συζήτηση μεταξύ των πα-
ρισταμένων και απέκτησε πολλούς υποστηρικτές.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς στα Ιωάννινα
«Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μου-
σείο Ελλάδος, για την υλοποίηση της 
εκπαιδευτικής δράσης με τον τίτλο 
«Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα 
στην Ελλάδα», διοργανώθηκε στις 
13.11.12, στα Ιωάννινα, στον Πολιτι-
στικό Πολυχώρο «Παλαιά Σφαγεία», 
το όγδοο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το 
οποίο διοργανώνεται ετησίως από 

το Ε.Μ.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξαν με σύντομους χαιρετισμούς 
ο Γ.Γ. Νέας Γενιάς κ. Π. Κανελλόπουλος, ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. 
Γ. Καλαντζής, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων και του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών κ. Μ. Ελισάφ, ενώ αναγνώ-
στηκε από τη διευθύντρια του Ε.Μ.Ε., κα Ζανέτ Μπαττίνου, μή-
νυμα της κας Μπέρρυ Ναχμία, προέδρου του Συλλόγου Ομήρων 
Ισραηλιτών Ελλάδος και εκπροσώπου των επιζώντων του Ολο-
καυτώματος.

Το πρώτο μέρος της Ημερίδας είχε θέμα την ιστορική και θεω-
ρητική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος και έγιναν εισηγήσεις 
από την κα Αναστασία Λουδάρου με θέμα «Οι Εβραίοι της Ελλά-
δας: Σύντομη Ιστορική αναδρομή 2.300 χρόνων», την κα Ελένη 
Κουρμαντζή με θέμα «Προφορικές Πηγές Ιστορίας για το Ολο-
καύτωμα και η εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση» και τον κ. Ιά-
σονα Χανδρινό με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραί-
ων, 1941- 4́4. Η περίπτωση των Ιωαννίνων».
Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας είχε θέμα τη διδασκαλία του 
Ολοκαυτώματος και έγιναν εισηγήσεις από τον κ. Γεώργιο Νι-
κολάου με θέμα «Το Ολοκαύτωμα μέσα από τη διδασκαλία της 
τοπικής ιστορίας» και τις κυρίες Yael Eaglstein με θέμα «Your 
memory is Love: the Story of Ovadiah Barouh», Οριέττα Τρέβε-
ζα με θέμα «Μουσειακά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διδασκα-
λία του Ολοκαυτώματος» και Βασιλική Κεραμίδα με θέμα «Η συμ-
μετοχή μου στο σεμινάριο για Έλληνες εκπαιδευτικούς στο Yad 
Vashem (2012)».
Το τελευταίο μέρος της Ημερίδας περιελάμβανε συνάντηση και 
συζήτηση με επιζώντες του Ολοκαυτώματος, οι οποίοι μίλησαν 
για τις προσωπικές εμπειρίες τους από το Ολοκαύτωμα.
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας του σκη-
νοθέτη κ. Τώνη Λυκουρέση «Το τραγούδι της ζωής».
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 ενημέρωση ΚΙΣ
«Υπάρχουν τρόποι να σταματήσουμε τη ναζιστική βία που έχει εξα-
πλωθεί σ΄ όλη τη χώρα; Υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί που μπορούν 
να αντιπαρατεθούν στην προκλητική παραβατική δράση μιας βίαι-
ης ναζιστικής ομάδας που θέλει να λέγεται κόμμα; Πρέπει να τεθεί 
εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή;». Με αυτή την εισαγωγή η νεοεκδοθεί-
σα «Εφημερίδα των Συντακτών» έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενη-
μέρωσης γύρω από θέμα της συνταγματικής αντιμετώπισης της 
Χρυσής Αυγής. Νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες και κοινωνιολόγοι, 
καθηγητές και θεσμικοί παράγοντες δίνουν την δική τους άποψη 
στο θέμα με σειρά δημοσιεύσεων υπό τον τίτλο «Ο νόμος, το Σύ-
νταγμα και η ναζιστική βία», που ξεκίνησαν από το πρώτο φύλ-
λο της εφημερίδας.
Μεταξύ των απόψεων που έχουν φιλοξενηθεί στην εφημερίδα πε-
ριλαμβάνεται και του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ που δημο-
σιεύθηκε στο φύλλο της 13.11.12 και αναδημοσιεύεται παρακάτω:

Όχι σε νέα «Νύxτα Κρυστάλλων»
του Δαυίδ Σαλτιέλ

Η βία του λόγου, έντυπου ή προφορικού, εξελίσσεται μοιραία 
στην άσκηση βίας εις βάρος της στοχοποιημένης κοινωνικής 
ομάδας. Όταν λοιπόν σε μια ευνομούμενη πολιτεία, νομιμοποι-
είται η βία του λόγου χωρίς η κοινωνία να αντιδρά, χωρίς δη-
λαδή να ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά απόκρουσης, 
καταδίκης, απόρριψης και τελικά περιθωριοποίησης ιδεών και 
πρακτικών που εκπέμπουν ρατσιστικό μίσος, τότε ακριβώς γεν-
νώνται και γιγαντώνονται τάσεις ρατσιστικής βίας, όπως αυτές 
διατυπώνονται και εφαρμόζονται από τη Χρυσή Αυγή. Αν λοιπόν 
δεν καταπολεμήσουμε τις γεννεσιουργές αιτίες του φαινομένου, 
τότε η Χρυσή Αυγή και παρεμφερείς οργανώσεις θα κερδίζουν 
τη συμπάθεια και την υποστήριξη όλο και ευρύτερων κοινωνι-
κών στρωμάτων.
Όταν βεβηλώνονταν εβραϊκά νεκροταφεία με αγκυλωτούς σταυ-
ρούς, σχεδόν κανένας δεν αντιδρούσε. Ούτε η Πολιτεία, ούτε τα 
Μέσα Ενημέρωσης, ούτε καν οι άνθρωποι της διανόησης. Και 
βεβαίως κανένας και ποτέ δεν συνελήφθη. Τις βεβηλώσεις ακο-
λούθησαν οι εμπρησμοί συναγωγών, και μόνο τότε η κοινή γνώ-
μη αφυπνίσθηκε. Αλλά ήταν ήδη αργά. Βεβηλώθηκαν αργότε-
ρα, το νεκροταφείο των Ιωαννίνων, η Συναγωγή του Βόλου, και 
πρόσφατα το μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο. Η βεβή-
λωση μνημείων, που συμβολίζουν την παρουσία αλλά και την 
απώλεια χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων σε διάφορες πόλεις της χώ-
ρας μας, με αγκυλωτούς σταυρούς, είναι η χειρότερη ύβρις. Είναι 
μια προκλητική χυδαιότητα που προσβάλλει όχι μόνο τη μνήμη 
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αλλά και τον ίδιο τον πολιτι-
σμό μας. Και μετά ήρθαν τα τάγματα εφόδου. Οι μοτοσυκλετι-
στές με τα μαύρα, οι αυθαίρετοι ελεγκτές νομιμότητας, οι κυνη-
γοί μεταναστών, οι αυτόβουλοι λογοκριτές που περικυκλώνουν 
θέατρα. Όλα αυτά τα φαινόμενα δείχνουν ότι κάποιοι επιθυμούν 
και επιδιώκουν μια νέα «Nύxτα Kρυστάλλων».
Πρόκειται για βία ενάντια στη διαφορετικότητα που συνοδεύε-
ται από μια δήθεν κοινωνική προσφορά προς τους «ομόαιμους». 

Η λογική της εθνοκάθαρσης που πρέπει όμως να αποσπάσει την 
υποστήριξη των «ευάλωτων μαζών», των «απελπισμένων». Και 
για το λόγο αυτό υιοθετούνται Γκεμπελικές μέθοδοι προπαγάν-
δας, που δεν διστάζουν να διαστρέφουν και να κακοποιούν την 
ίδια την ουσία της δημοκρατίας ώστε να την απονομιμοποιή-
σουν και να διευκολύνουν την επέλαση προς τον εθνικοσοσι-
αλισμό.
Η απάντηση η δική μας συνοψίζεται σε δύο έννοιες: Παιδεία 
& Νομική θωράκιση της Δημοκρατίας.
Διότι τι κοινό μπορεί να έχει το ελληνικό φιλότιμο με τη βαρβα-
ρότητα του ολοκληρωτισμού; Τι κοινό μπορεί να έχει το ιδεώδες 
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας με το Φασισμό; Τι κοινό μπορεί να 
έχει ο γνήσιος πατριωτισμός με το λαϊκίστικο εθνικισμό; Και ταυ-
τόχρονα, οφείλουν οι παλαιότεροι να θυμηθούν, και οι νεώτεροι 
να διαβάσουν και να διδαχθούν ότι όταν ο άνθρωπος μισεί το 
συνάνθρωπό του μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικός, τότε 
εγκλήματα όπως το Ολοκαύτωμα μπορούν να επαναληφθούν. 
Αυτό σημαίνει Παιδεία. Και σε αυτό τον τομέα η θρησκεία μπο-
ρεί να παίξει καταλυτικό ρόλο προασπίζοντας την αλληλοκατα-
νόηση και τον αλληλοσεβασμό και καταπολεμώντας τον φανατι-
σμό. Είναι ευτύχημα για όλους το γεγονός ότι φωτεινοί Ιεράρχες 
της χώρας μας αποκηρύττουν με τρόπο απόλυτο και κατηγορη-
ματικό το μίσος που τρέφουν οι σκοταδιστές εναντίον εκείνων 
που έχουν διαφορετικό χρώμα ή ανήκουν σε διαφορετική φυ-
λή ή πιστεύουν σε διαφορετική θρησκεία.
Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, η Δικαιοσύνη ας κρίνει αν πα-
ραβιάζονται οι νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας. Οι νομοθέ-
τες όμως καλούνται να εκσυγχρονίσουν αυτό το νομικό πλαίσιο 
σύμφωνα με τη θεμελιώδη ανάγκη της θωράκισης των δημοκρα-
τικών αρχών της κοινωνίας μας.
Αξίζει να επισημάνω, τέλος, ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του 
Ναζισμού ήταν τα βιβλία. Οι Ναζί έκαιγαν τα βιβλία. Εμείς, λοι-
πόν, διαβάζουμε τα βιβλία, πιστεύουμε στη γνώση, στην Παι-
δεία, στη μνήμη. Διότι μόνον έτσι μια κοινωνία μπορεί να απο-
δυναμώσει εκείνους που επιχειρούν να αλλοιώσουν την ιστορία 
διαψεύδοντας το Ολοκαύτωμα 6.000.000 ομοθρήσκων μου και 
εκατομμυρίων άλλων θυμάτων του Ναζισμού, εκείνους που επι-
χειρούν να παραβιάσουν τις αρχές της Ελευθερίας και του Αν-
θρωπισμού.

ΕΥΧΕΣ
Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος
εύχεται στις Κοινότητες και σε όλους 

τους ομοθρήσκους
Χ Α Γ Κ Χ Α Ν Ο Υ Κ Α Σ Α Μ Ε Α Χ

Είθε το φως των κεριών
του Χανουκά να φέρει
Μήνυμα Ελπίδας για
υγεία, δημιουργία, 

ειρήνη και ευημερία

H ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΣΜ
ΙΤΑΛΙΑ

Απεβίωσε ο Σλόμο Βενέτσια
Ο Σλόμο Βενέτσια, ένας από τους τε-
λευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώ-
ματος που ζούσε στην Ιταλία, πέθανε 
την 1η Οκτωβρίου 2012 στη Ρώμη, σε 
ηλικία 88 ετών.
Ο Βενέτσια γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και εκτοπίστηκε μαζί με την οικο-
γένειά του το 1944 στο Άουσβιτς, όπου 

επιλέχτηκε -λόγω της καλής φυσικής του κατάστασης- να «εργα-
στεί» στο Ζοντερκομμάντο, ομάδα που ήταν επιφορτισμένη με τη 
μεταφορά των πτωμάτων από τους θαλάμους αερίων στα κρεμα-
τόρια. Η μητέρα του και οι δύο αδελφές του θανατώθηκαν στους 
θαλάμους αερίων του Άουσβιτς.
Ο Βενέτσια επί σειρά ετών, με διαλέξεις σε σχολεία και με συνε-
ντεύξεις στα Μέσα Ενημέρωσης, κρατούσε άσβεστη τη μνήμη 
του Ολοκαυτώματος. Για το θάνατό του ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. Ιτα-
λίας δήλωσε: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα λόγια του, την καθαρή 
και γενναία μαρτυρία του για όσα έζησε και θα είμαστε για πάντα 
ευγνώμονες για το πολύ διαφωτιστικό βιβλίο – ντοκουμέντο που 
έγραψε το ‘Ζοντερκομμάντο’…».
Το βιβλίο του κυκλοφορεί και στα ελληνικά με τίτλο 
«Sonderkommando: Μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερί-
ων» (μτφ. Κυριακής Χρα, εκδόσεις Πατάκη, 2008).
Το Κ.Ι.Σ.Ε. απέστειλε στην οικογένεια του Σλόμο Βενέτσια συλλυ-
πητήρια επιστολή εκφράζοντας τη θλίψη του Ελληνικού Εβραϊ-
σμού «για την απώλεια ενός ανθρώπου που με τις προσωπικές 
του μαρτυρίες συνέβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δι-
ατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος».

(E.J.C., 4.10.12)
ΗΠΑ

“ΟΧΙ Day”  - Το βραβείο «Μητροπολίτης 
Χρυσόστομος» στον Ελι Βίζελ

Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε το 
“ΟΧΙ Day” στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, 
στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2012. Η πρω-
τοβουλία για τον εορτασμό ανήκει στον 
κ. Αντριου Μανάτος και σε ελληνοαμε-
ρικανικές οργανώσεις των ΗΠΑ που 
μέσω σειράς εκδηλώσεων, ιστορικών 
διαλέξεων και πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων θέλησαν να προβάλλουν τη 

γενναιότητα των Ελλήνων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ των 
εκδηλώσεων απονεμήθηκε το βραβείο «Μητροπολίτης Χρυσόστο-
μος» στον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης Ελι Βίζελ για τη «μα-
κρόχρονη συμβολή του, ως συγγραφέα, καθηγητή, ακτιβιστή και 
επιζώντα του Ολοκαυτώματος, στην καταπολέμηση του αντιση-
μιτισμού και των διακρίσεων».
Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώθηκε από την Αμερικανική Εβραϊ-
κή Επιτροπή (AJC), υπογραμμίζοντας έτσι την ουσία του βραβείου, 
που είναι αφιερωμένο στον ηρωϊκό επί Κατοχής Μητροπολίτη Ζα-
κύνθου Χρυσόστομο ο οποίος έσωσε τον εβραϊκό πληθυσμό του 
νησιού. Παράλληλα, τονίστηκε η συνέχιση των δεσμών και η μα-
κρόχρονη και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ ελληνοαμερι-

κανικών και εβραϊκών οργανώσεων στις ΗΠΑ, ενώ στο πρόσωπο 
του βραβευθέντος Έλι Βίζελ επισημάνθηκε η ανάγκη για ανάπτυ-
ξη της παιδείας μέσω της διατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώ-
ματος. Στην τελετή απονομής παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Δημήτριος, ενώ εκ μέρους της AJC μίλησε ο υπεύθυνος Διεθνών 
Σχέσεων Τζέισον Άιζακσον. Ο Έλι Βίζελ λαμβάνοντας το βραβείο 
αναφέρθηκε στους δεσμούς μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών Ελ-
λήνων τους οποίους αντικατοπτρίζει το βραβείο και τόνισε τη ση-
μασία της συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων για 
την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων: «Η θρησκεία δεν είναι 
γροθιά, είναι ένα ανοιχτό χέρι», είπε χαρακτηριστικά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΤΑΝ ΦΡΑΝΚ: Μεσάνυχτα 
(Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2012, σελ. 512)

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 σημαίνουν μεσάνυχτα σε ολόκλη-
ρη σχεδόν την Ευρώπη και εγκαθίσταται το κράτος του τρόμου 
που για αρκετούς είχε αρχίσει να στήνεται ήδη από το 1933. Ο 
Νταν Φράνκ, μέσα από τα στρατιωτικά γεγονότα του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου και τα διπλωματικά παρασκήνια, παρακο-
λουθεί και περιγράφει με ζωντανό και γλαφυρό τρόπο τον βίο και 
την πολιτεία διακεκριμένων διανοουμένων, συγγραφέων, καλλι-
τεχνών, ποιητών, γηγενών ή ξένων που καταφθάνουν στη Γαλ-
λία μέσα στη δίνη των διωγμών και των επιστρατεύσεων. Εβραί-
οι, προοδευτικοί, καταδιωγμένοι, εξόριστοι και πρόσφυγες, με ή 
χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις, βρίσκονται σε αδιάκοπη μετα-
ναστευτική κίνηση στη διάρκεια της Κατοχής.
Στο βιβλίο αναφέρονται ιστορίες που αφορούν τη δράση γνω-
στών Γάλλων πνευματικών ανθρώπων όπως των Καμύ, Πικάσο, 
Κοκτώ, Ματίς, Σαιντ Εξυπερύ, Μωριάκ, Σάρτρ, κ.ά. γύρω από τους 
οποίους διασταυρώνονται οι μοίρες μιας γενιάς που η τραγωδία 
της Ιστορίας μετέτρεψε τη ζωή της σε μυθιστόρημα.
Το βιβλίο στην Ημέρα Εβραϊκού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Το θέμα του βιβλίου αυτού αποτέλεσε και το κεντρικό θέμα της 
φετινής εκδήλωσης της Μπενώτ για την Ημέρα του Εβραϊκού Ευ-
ρωπαϊκού Πολιτισμού ταιριάζοντας απόλυτα με το πνεύμα και το 
στόχο της Ημέρας.
Η εκδήλωση έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Ι.Κ. Αθηνών, με την συμμετοχή των Κυριών της Μπενώτ 
και πλήθος κόσμου.
Ομιλήτρια ήταν μία θαυμάσια, ταλαντούχα και πολυβραβευμένη 
γυναίκα, η κα Ραχήλ Καπόν η οποία μίλησε με θέμα: «ΜΕΣΑΝΥ-
ΧΤΑ - Η αντίσταση των Εβραίων στην Γαλλία τον καιρό της Κατο-
χής», βασισμένο στο πλούσιο υλικό του νεοεκδοθέντος βιβλίου.
Η ομιλία της κας Καπόν ήταν εξαιρετική και άγγιξε τις καρδιές 
όλων μας. Το Δ.Σ. της Μπενώτ
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