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Μεταξύ των πρωτοβουλιών της Ελλάδας, στα πλαίσια του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του οποίου η χώρα μας έχει
την προεδρία για το 2009, το υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε επίσημη τε-
λετή για να τιμήσει τους Έλληνες επιζώντες του Ολοκαυτώματος.
Η εκδήλωση έγινε στην Αθήνα, στο Ζάππειο, στις 17 Ιουνίου 2009, και συ-
νέπεσε με την έκδοση του βιβλίου «Έλληνες στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου», έρ-
γου της προϊσταμένης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του υπουργείου
Εξωτερικών κας Φωτεινής Τομαή – Κωνσταντοπούλου, που εκδόθηκε από το
υπουργείο Εξωτερικών και τις εκδόσεις «Παπαζήση». 
Κατά την τελετή μίλησαν η υπουργός Εξω-
τερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, ο Πρόε-
δρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας, ο
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
κ.κ. Ιερώνυμου Πανοσιολογιώτατος Αρχι-
μανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου,
ο Ραββίνος Andrew Baker, εκπρόσωπος
του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση του Αντι-
σημιτισμού και ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ.
Μωϋσής Κωνσταντίνης. 
Στην ομιλία της, η υπουργός Εξωτερικών κα
Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις πρω-
τοβουλίες του υπουργείου για τη διατήρηση
της ιστορίας και της Μνήμης του Ολοκαυ-

τώματος, ανακοίνωσε τα εγκαίνια προσεχώς μόνιμης έκθεσης στο Άουσβιτς με
θέμα το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων και έκανε έκκληση σε όλες τις
χώρες – μέλη του ΟΑΣΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπο-
λέμηση του αντισημιτισμού. Η υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία της μεταξύ άλ-
λων τόνισε: «Σήμερα στην Ευρώπη, η άνοδος δυνάμεων που εμπνέονται από
αντισημιτικό λόγο, ή μεμονωμένες φιγούρες στις κοινωνίες μας που υιοθετούν
αυτές τις ακραίες απόψεις, πρέπει να μας απασχολούν και να μας κινητοποι-
ούν. Τις φωνές αυτές δεν πρέπει να τις θεωρούμε περιθωριακές γραφικότητες,
αλλά να τις καταδικάζουμε εν τη γενέσει τους. Όπως καταδικάζουμε την πρό-

σφατη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφεί-
ου στο Φρόντζο των Ιωαννίνων, μία πράξη
που δεν έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική
κοινωνία και προκαλεί σε όλους μας απο-
στροφή και έντονη αποδοκιμασία. 
Πέρα όμως από την κατά περίπτωση αντιμε-
τώπιση των φαινομένων που παρουσιάζονται,
είναι ξεκάθαρο ότι η ουσιαστική εξάλειψη
κάθε μορφής ρατσισμού από την κοινωνία
γίνεται μόνον δια της παιδείας…
…Κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει μπροστά
σε καλυμμένες μεταμορφώσεις του αντιση-
μιτισμού ή στην επαίσχυντη και απροκάλυπτη

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Φώτης Μακρής, με το υπ. αριθμ.
34/2009 της 1ης Ιουλίου 2009,  έγγραφό του ζήτησε την αναίρεση υπέρ του νό-
μου, ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά της
913/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, το οποίο αθώωσε τον
Κ. Πλεύρη από τις κατηγορίες της δημόσιας πρόκλησης σε πράξεις βίας και της
έκφρασης προσβλητικών ιδεών, μέσω του βιβλίου του «Εβραίοι – Όλη η Αλήθεια».

Από την έκθεση αναίρεσης -που θα συζητηθεί το φθινόπωρο στην Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου- ο ελληνικός Τύπος δημοσίευσε χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

- Για την εκδίκαση της έφεσης:
[…] «ο κατηγορούμενος συγγράφοντας το επίμαχο βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλή-
θεια» κατέστησε προσιτά στο ευρύ κοινό κείμενα που θα μπορούσαν, λόγω του
έντονα επιθετικού ύφους τους, να καλλιεργήσουν μίσος και βία εναντίον των
Εβραίων και να ενθαρρύνουν κάθε αναγνώστη τους στην υιοθέτηση ρατσιστικής και
αντισημιτικής συμπεριφοράς» (Ημερησία, Έθνος, 10.7.09). 

[…] «Η εμπάθεια και ο φανατισμός, που αποτυπώνονται σε ορισμένα κομμάτια του
βιβλίου, καθιστούν άνευ ετέρου αυταπόδεικτο το γεγονός ότι τούτος εκ προθέσεως
εξέφρασε δημόσια απόψεις ικανές να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία εις
βάρος των Εβραίων και προσέβαλε πρόσωπα και ομάδα προσώπων λόγω της
εθνοτικής τους καταγωγής». (Αυγή, Καθημερινή, 10.7.09).

[…] «ο κατηγορούμενος εκφράζει δημόσια την προσβλητική άποψη ότι η λευκή
Ευρώπη κινδυνεύει από τους Εβραίους τους οποίους εμφανίζει ως ραδιούργους,
δολοφόνους και υπανθρώπους, ιδέες που δύνανται πέραν πάσης αμφιβολίας να
πυροδοτήσουν εξάρσεις βίας, διακρίσεων αντισημιτισμού και σε κάθε περίπτωση
μισαλλοδοξίας σε ευεπίφορους αναγνώστες».  (Καθημερινή, Έθνος, Αυγή,
10.7.09). 

- Καταληκτικά, για το σκεπτικό της άσκησης αναίρεσης, η έκθεση του Αντεισαγ-
γελέα αναφέρει: την έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και
την εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 927/1979.

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 4
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Άσκηση Αναίρεσης υπέρ του Νόμου
από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Από την ομιλία της υπουργού Εξωτερικών στην τελετή.



2

ΝΕΑ ΒΕΒΗΛΩΣΗ του εβραϊκού νεκροταφείου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 9 Ιουλίου 2009, για πέμπτη φορά από την αρχή του έτους και δεύτερη σε
διάστημα 40 ημερών, άγνωστοι δράστες έσπασαν δύο τάφους στο εβραϊκό νε-
κροταφείο Ιωαννίνων. Η νέα βεβήλωση του νεκροταφείου προκάλεσε αισθήματα
οργής και αγανάκτησης στον Ελληνικό Εβραϊσμό.  

Ενέργειες του Κ.Ι.Σ: Η αντίδραση του Κ.Ι.Σ. ήταν άμεση με επιστολές που απέ-
στειλε στο Νομάρχη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, στο Δήμαρχο Ιωαννι-
τών κ. Νικόλαο Γκόντα και στους Αστυνομικούς Διευθυντές Ιωαννίνων και Ηπεί-
ρου. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, το Κ.Ι.Σ. επισημαίνει: «…Η αδιαφορία των
τοπικών αρμοδίων Αρχών στις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες του προέδρου της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, καθώς και η δυστοκία στη λήψη κι εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αποτρόπαιου αυτού αντιση-
μιτικού φαινομένου, μόνον ως εμπαιγμός μπο-
ρεί να εκληφθεί. Εμπαιγμός που δεν συνάδει
ούτε με την μακραίωνη ιστορία των Γιαννιωτών
Εβραίων, ούτε με το αίσθημα της τοπικής
κοινωνίας -όπως έχει εκφραστεί και μέσω
του Τύπου κατά τις πρόσφατες ντροπιαστικές
επιθέσεις βανδαλισμού του νεκροταφείου.
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός, τον οποίο το Συμ-
βούλιό μας εκπροσωπεί,  θεωρεί πλέον ως
περιττές τυχόν δηλώσεις καταδίκης και ανα-
μένει ενημέρωση επί των μέτρων που θα
αναληφθούν άμεσα και τα οποία θα οδηγή-
σουν στη σύλληψη και τιμωρία των δραστών
αλλά και στην αποτροπή παρόμοιων ενερ-
γειών στο μέλλον».
Επίσης, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης απέστειλε επιστολή
προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο σχετικά με τη νέα βε-
βήλωση. 

Απάντηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων: Σε επιστολή της προς
το Κ.Ι.Σ., η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων ενημερώνει ότι από τις 3.6.09 (με-
τά δηλαδή το βανδαλισμό του Ιουνίου), διατάχθηκε η φρούρηση του νεκροταφείου
κατά το νυχτερινό ωράριο και η επιτήρηση από πεζές περιπολίες κατά το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα της ημέρας. Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται η ανάγκη επι-
σκευής τμήματος του περιμετρικού τοίχου και τοποθέτησης συστήματος ασφα-
λείας, καθώς και ότι «δεν κατέστη δυνατή η ανακάλυψη και ο εντοπισμός των δρα-
στών των εν λόγω αξιόποινων πράξεων». 
Δήλωση του κ. Μ. Ελισάφ: Με το θέμα ασχολήθηκε και πάλι ο τοπικός Τύ-
πος με εκτενή δημοσιεύματα. Η ιστοσελίδα www.ioanninatoday.gr δημοσίευσε
δήλωση του πρόεδρου της Ι.Κ. Ιωαννίνων κ. Μωϋσή Ελισάφ στην οποία ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι επανειλημμένες βε-
βηλώσεις του εβραϊκού νεκροταφείου της πόλης μας είναι έργο ακροδεξιών φα-
σιστικών συμμοριών. Οι ίδιες αυτές ομάδες εξάλλου φροντίζουν ανά διαστήμα-
τα να αφήνουν τα βέβηλα ίχνη τους με την αναγραφή των κλασικών συμβόλων
της μισαλλοδοξίας και του φυλετικού μίσους (με αγκυλωτούς σταυρούς και ανά-
λογα σύμβολα). Οι μέσα σε λίγους μήνες πολλαπλοί βανδαλισμοί με εκτεταμένες
καταστροφές τάφων και μνημείων στο κέντρο της πόλης μπορεί να μην είναι άσχε-
τοι με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση και την άνοδο της ακροδεξιάς που με
πρόσχημα την “ασφάλεια” των πολιτών πρωτοστατεί στην αναβίωση μιας ιδεο-
ληπτικής γλώσσας με την καλλιέργεια φοβικών συνδρόμων κατά των μεταναστών,
των αλλόθρησκων, των ξένων , των γενικώς “μη δικών μας”.  Σε αυτά τα πλαί-
σια προβάλλονται και οι στερεότυπες ιδεολογίες που δαιμονοποιούν την εβραϊ-
κή παρουσία σε ορισμένα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι δεν μπορεί κανείς να
αγνοήσει την ιδιαίτερα προκλητική συμπεριφορά ορισμένων συμπολιτών μας
που για την εξυπηρέτηση προσωπικών τους συμφερόντων δεν διστάζουν να
καταφύγουν σε ένα αγοραίο ρατσιστικό αντισημιτισμό με επίκεντρο το εβραϊκό νε-

κροταφείο, σε ύβρεις, συκοφαντίες, μηνύσεις και οι οποίοι τώρα επιχαίρουν για
τους καρπούς των πράξεών τους. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθούν και οι τε-
ράστιες ευθύνες των αρχών ασφαλείας, οι οποίες παρά τις επανειλημμένες
εκκλήσεις της Ισραηλιτικής Κοινότητας, αλλά και την αυστηρή κριτική φορέων της
πόλης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας δείχνουν να παρατηρούν αμήχανα ως
απλοί θεατές τις επανειλημμένες βεβηλώσεις του εβραϊκού νεκροταφείου που
σημαδεύουν τη φυσιογνωμία της πόλης και εκθέτουν τις αρχές της. Έργο των δυ-
νάμεων ασφαλείας είναι τόσο η προστασία των πολιτών, καθώς και των ιερών χώ-
ρων και μνημείων όσο και η αποκάλυψη και παραπομπή στη δικαιοσύνη των ενό-
χων…». 

Τοπικές αντιδράσεις: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Παντούλας κα-
ταδίκασε την επίθεση στο εβραϊκό νεκροτα-
φείο Ιωαννίνων και στη σχετική ανακοίνωσή
του επισημαίνει: "Η επίθεση που, για πολλοστή
φορά, δέχτηκε το εβραϊκό νεκροταφείο Ιωαν-
νίνων δεν μπορεί να αφήσει κανέναν απαθή. Εί-
ναι αδιανόητο, κάθε τρις και λίγο, να βεβηλώ-
νονται τάφοι και οι δράστες να μένουν ακόμη
ασύλληπτοι. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την
πόλη. Για να συμβαίνουν αυτές οι αθλιότητες
κάποιοι προσφέρουν ιδεολογικό υπόβαθρο,
άλλοι - φορείς και πρόσωπα - με τη σιωπή
τους ουσιαστικά τις επιδοκιμάζουν, ενώ η αστυ-
νομία θεάται απλώς τα γεγονότα. Ο πλούτος και
η περηφάνια των Ιωαννίνων είναι η διαχρονική
ώσμωση ανθρώπων και πολιτισμών. Εάν δεν

αντιδράσουμε τώρα, με όση δύναμη διαθέτει ο καθένας, τότε θα μας βαραίνει
όλους η ντροπή για την ασυλλόγιστη απώλεια μέρους της συνείδησης και της ταυ-
τότητας της “μικρής μας πόλης”».  
Καταδικαστικές ανακοινώσεις εξέδωσε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων τονίζοντας
πως «οι ευθύνες που φέρουν αστυνομία, Δήμος και Νομαρχία είναι τεράστιες για-
τί παρά τις συνεχείς εκκλήσεις παραμένουν αμέτοχοι μπροστά στους συνεχιζό-
μενους βανδαλισμούς των νεοναζί», καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ιωαννίνων που «κα-
λεί σε αφύπνιση κάθε δημοκράτη πολίτη».    

* Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Αθηνών, που συνήλθε έκτακτα σήμερα
13.7.2009, ύστερα από επείγουσα πρόσκληση του  προέδρου κ. Βενιαμίν  Αλ-
μπάλα, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του αείμνηστου 

ΣΑΜΟΥΗΛ ΦΟΡΤΗ

πατέρα του διευθυντή των υπηρεσιών της Ι.Κ. Αθηνών κ. Αλμπέρτου Φόρτη,
αφού άκουσε τον πρόεδρο να σκιαγραφεί τον ακέραιο χαρακτήρα και τη δυνα-
τή  προσωπικότητα του εκλιπόντος, που υπήρξε πρότυπο καλού Εβραίου και οι-
κογενειάρχη 

Ψηφίζει:

1. Να παρακολουθήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο την κηδεία του.
2. Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά υπέρ αγαθοεργού σκοπού.  
3. Να επιδοθεί το Ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος και να  δημο-

σιευθεί  στον εβραϊκό Τύπο.
Ο  Πρόεδρος                            

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Για τον Σ. Φόρτη

Τα Νέα μας Iούλιος - Aύγουστος 2009
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιή-
θηκαν οι θάνατοι των:
- Εύας Σαμουήλ Νεχαμά, ετών 74
- Σαμουήλ Σολομών Φόρτη, ετών 84
- Ματθίλδης Ιακώβ Σουστιέλ, ετών 87
- Εσθήρ Μπεγκιάτ Χασσίδ, ετών 81

� Από την  Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας γνωστοποιήθηκε
ότι απεβίωσε στη Βέροια,  και κηδεύτηκε στη
Θεσσαλονίκη,  ο Δαυΐδ Δανιέλ Κοέν, ετών 90.  

Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η

Claims Conference, με το πρόγραμμα SW 10-9196

(HSEAP), ενέκρινε για το έτος 2009 ποσό ύψους

$ 17.334,00 δολαρίων ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση

αναγκών  υγείας και  διαβίωσης ομοθρήσκων, επι-

ζώντων από τις διώξεις των Ναζί.  Τα χρήματα αυτά

προέρχονται από το Ταμείο των εν αδρανεία λογα-

ριασμών των Ελβετικών Τραπεζών (Swiss Banks).

Το Κ.Ι.Σ. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και

για το πρόγραμμα αυτό. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την

Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέπει να υπο-

βληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι

οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ. 

Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ. θα επεξεργασθεί τις

αιτήσεις και μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα

πορίσματα στην Claims Conference για τελική

έγκριση. 

Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα

θύματα των διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι,

κρύφτηκαν για να γλιτώσουν από τους Ναζί, ή συ-

νελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργα-

σίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν

αποδεδειγμένη ανάγκη και έχουν τα απαραίτητα

αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πι-

στοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Όροι χορήγησης:

1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας,

θύμα των ναζιστικών διωγμών.

Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από τους

επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να δια-

φύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατό-

πεδα εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους

υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών. 

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώ-

τατο όριο τα 6.016,00 ευρώ.

Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των

6.016,00 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως

από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς

τους, δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίω-

ση και την αντιμετώπιση των αναγκών του δικαιούχου,

περιουσιακά στοιχεία. 

4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γη-

ροκομείων.

5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οι-

κιακής βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύ-

μανση, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.), καθαριότητα σπιτι-

ού κ.λπ.

6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση

αξιόπιστα δικαιολογητικά  (ιατρικές γνωματεύσεις, βε-

βαιώσεις και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπι-

κή γνώμη κοινωνικού λειτουργού, ανάλογα με την

περίπτωση).

7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική

κατάσταση του αιτούντος. 

8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των

όσων βοηθημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την

αντίστοιχη Κοινότητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η

Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει οπωσ-

δήποτε γνώση. 

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται

προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι, κατά τη

διαδικασία υπολογισμού του ύψους του συνολικού

ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε συμπερι-

λαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή

οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω δι-

ευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθα-

ριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του

ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυ-

νη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό ση-

μείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδο-

τικού φορέα.  Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών

τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον

καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο

Κ.Ι.Σ. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέ-

λη οριζόμενα από το  Κ.Ι.Σ. και εκπρόσωπο του

Συλλόγου των Ομήρων,  εγκρίνει ή  απορρίπτει τις

αιτήσεις, ή  κατανέμει ανάλογα με τις  ανάγκες των

αιτούντων  το διατιθέμενο για το έτος 2009 ποσόν

των  $ 17.334,00. Η αξιολόγηση υποβάλλεται

προς τελική έγκριση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.  Mετά την

έγκριση, το Κ.Ι.Σ. προβαίνει στις σχετικές πληρωμές

προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη

σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υπο-

βολής, αλλά κάθε αίτηση θα προωθείται με-

μονωμένα εντός του έτους 2009.  

Τα Νέα μας

Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), 

Βουλής 36, 105 57 Aθήνα, τηλ.: 210 3244315-8

• Eκδότης - Διευθυντής: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., 

κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης

• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία 

Κωδ. ταχυδρόμησης 3905

• Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως:

ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 

142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

€ 0,01

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

KA Λ E Σ  Δ IAKO Π E Σ

Tο επόμενο τεύχος του ενημερωτι-

κού δελτίου “Tα νέα μας” θα κυκλο-

φορήσει τον Σεπτέμβριο.

Σας ευχόμαστε

KAΛO KAΛOKAIPI

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ 
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκαν
οι γάμοι των:
- Κάρολου Σαΐα με τη Νόρμα Φρανσές
- Γκαντ Τολεντάνο με τη Σαμπρίνα Μπιτόν 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή πρόοδο και
σταδιοδρομία στον Ααρών Βενουζίου που έλαβε επά-
ξια την ειδικότητα του ορθοπεδικού χειρουργού. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ενοικιάζεται κατάστημα επί της οδού Ασωμάτων 13,
δίπλα στη Συναγωγή Αθηνών, εμβαδού 128 τ.μ.
με πατάρι. Πληροφορίες  τηλ. 6996 710 710 
(κ. Διαμαντόπουλος).
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εμφάνιση των νεοναζιστικών ομάδων που απειλούν την κοινωνία μας ως φο-
ρείς του ιού της μισαλλοδοξίας». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής στην ομιλία του αναφέρθηκε στην εξό-
ντωση  των 60.000 Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατο-
χής επισημαίνοντας: «Υποκλινόμαστε στη μνήμη εκείνων που χάθηκαν. Τιμού-
με όσους, λίγους, επέζησαν και βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Λέμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ για τη δύναμη και αξιοπρέπεια της ψυχής τους. Στους νεώτε-
ρους στέλνουμε ένα μάθημα ζωής: ποτέ πια. Κάθε απόπειρα προσβολής της
μνήμης ή των συμβόλων της θρησκείας εξαιτίας της οποίας εκείνοι οι Έλληνες
έχασαν τη ζωή τους είναι καταδικαστέα. Ακραίες απόψεις που οδηγούν σε πρά-
ξεις βανδαλισμού είναι ξένες στη νοοτροπία μας ως λαού. Προσβάλουν βά-
ναυσα το σύνολο του ελληνικού λαού που αγωνίστηκε με όλες του τις δυνά-

μεις ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στις δυνάμεις του ναζισμού και του φασισμού».   
Ακολούθησε η προσφώνηση του προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνσταντί-
νη, ο οποίος επεσήμανε τα πρόσφατα αντισημιτικά γεγονότα στην Ελλάδα, κα-
θώς και το ανησυχητικό μήνυμα που πηγάζει από την αθώωση γνωστού νεο-
ναζιστή συγγραφέα από ανώτατο ελληνικό δικαστήριο για το άκρως αντισημι-
τικό βιβλίο του τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η αποψινή συγκέντρωση μου πα-
ρέχει την ευκαιρία να εκφράσω, επίσης, την έκδηλη ανησυχία των Ελλήνων
Εβραίων για την αθώωση από ελληνικό ανώτατο δικαστήριο ατόμου –Ναζιστή
κατά δήλωσή του, που, εκτός άλλων ύβρεων, περιλαμβάνει σε βιβλίο του πλή-
θος ανεπίτρεπτων για τον πολιτισμό αντισημιτικών συνθημάτων. 
Ανησυχούμε όχι μόνο γιατί κάποιος εκφράζει αντισημιτικές απόψεις, αλλά για-
τί βρέθηκε ελληνικό ανώτατο δικαστήριο να θεωρήσει αυτές τις απόψεις ως
«επιστημονικές». Ήδη, το τελευταίο μόλις διάστημα σημειώθηκαν και πάλι βαν-
δαλισμοί στο Ισραηλιτικό Νεκροταφείο Ιωαννίνων, ασφαλώς ως αποτέλεσμα
των προτροπών του συγκεκριμένου βιβλίου. Αυτή η βεβήλωση ταφικών μνη-
μείων είναι η πολλοστή σε κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννίνων χωρίς πο-
τέ η Αστυνομία να έχει συλλάβει κάποιον και χωρίς να έχει επιδειχθεί πνεύ-
μα για την τήρηση της έννομης τάξης».
Τέλος, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. έκανε έκκληση προς το υπουργείο Εξωτερικών
να επισπεύσει τη διαδικασία ώστε να έρθουν στην Ελλάδα τα σχετικά με τη Γερ-
μανική Κατοχή Αρχεία από το Μπαντ Άρολσεν. 

Κατά την εκδήλωση, 25 Έλληνες Εβραίοι, επιζώντες των ναζιστικών στρατο-
πέδων συγκέντρωσης παρέλαβαν από την υπουργό Εξωτερικών και τον πρό-
εδρο της Βουλής ονομαστικά τιμητικά διπλώματα και πλακέτα. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με προβολή ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγή του υπουργείου
Εξωτερικών και της Τηλεόρασης της Βουλής, το οποίο ήταν βασισμένο σε μαρ-
τυρίες επιζώντων του Άουσβιτς.  
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ.
Μαρκόπουλος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών κ. Κώστας Γκιουλέκας, Οικονο-
μικών κ.  Θανάσης Μπούρας και Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης και Θε-
όδωρος Κασσίμης, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, οι εκ-
πρόσωποι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βουλευτής κ. Δρούτσας, του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής κ.
Μπανιάς και ο κ. Μανώλης Γλέζος, πρέσβεις, εκπρόσωποι Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων και εβραϊκών οργανισμών και πλήθος κόσμου.  

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών. Το ίδιο πρωί ο πρόεδρος του
Κ.Ι.Σ. και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ είχαν ιδιαίτε-
ρη συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών κα Μπακογιάννη με την οποία συ-
ζήτησαν για τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού στην Ελλάδα.                        

K I Σ

Διευκρινίζεται ότι η αναίρεση υπέρ του νόμου, που επέλεξε ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Φ. Μακρής να ασκήσει κατά την απόλυτη κρίση του, δεν
οδηγεί σε αναθεώρηση της δίκης Πλεύρη. Η συγκεκριμένη αναίρεση αποβλέπει
στην προστασία του περιεχομένου των διατάξεων του νόμου σε τυχόν μελλοντικές
εφαρμογές, έμμεσα δε αναγνωρίζει «επισημανθείσες παραλείψεις και ασάφει-
ες της προσβαλλομένης αποφάσεως». Η τελική απόφαση για το κατά πόσο οι
απόψεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα γίνουν αποδεκτές ανήκει στην
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (Τυχόν δημοσιευθέντα σε μερίδα του Τύ-
που για διαφορετική ερμηνεία της αναίρεσης δεν είναι ορθά).

** Ορολογία. Αναίρεση υπέρ του Νόμου (από το λεξικό Μπαμπινιώτη): δι-
κονομικό μέσο το οποίο ασκείται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά
οποιασδήποτε τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για παράβαση ουσιαστικού ή
δικονομικού κανόνα, αποσκοπεί στην εξασφάλιση πάγιας και ομοιόμορφης
εφαρμογής των νόμων, άρα στην προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέ-
ροντος εμποδίζοντας την εσφαλμένη απόφαση να αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου,
να αποτελέσει πρόκριμα για την κρίση παρόμοιων υποθέσεων.

Έρευνα της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των διακρίσεων
Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση των Ρατσιστικών Διακρίσεων
(CERD), που εξετάζει τη θεσμική και πραγματική αντιμετώπιση του ρατσισμού
στην Ελλάδα, σε ερωτηματολόγιο που απέστειλε προς την Ελληνική Κυβέρνηση
(όπως πράττει στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ), στο άρθρο 4, ερώτηση 6, αναφέρει: 
«Υπό το φως του άρθρου 4 της Σύμβασης, η οποία επιβάλλει την τιμωρία από
το νόμο της διάδοσης ιδεών που βασίζονται στη φυλετική ανωτερότητα ή στο μί-
σος, παρακαλούμε σχολιάστε την πρόσφατη ανατροπή από Ελληνικό Εφετείο
της καταδίκης του 2007 στην υπόθεση του Κώστα Πλεύρη για την κυκλοφο-
ρία του βιβλίου του «Εβραίοι. Όλη η αλήθεια». Αυτό το βιβλίο διατίθεται και πω-
λείται ακόμη στο κράτος-μέλος;» 

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος
Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

Άσκηση Αναίρεσης υπέρ του Νόμου
από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Από τη συνάντηση των προέδρων του Κ.Ι.Σ. και της Ι.Κ.Θ. με την κα Μπακογιάννη 
και τον κ. Κασσίμη.

�� ενημέρωση
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BOΛOΣ
Συναυλία της Χορωδίας «Regavim»Συναυλία της Χορωδίας «Regavim»

Στις  6 Ιουλίου 2009, η χορωδία «Regavim», από το Tελ Αβίβ, έδωσε συναυ-
λία σε ειδική εκδήλωση, που έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο της Ι.Κ. Βόλου (φω-
τογραφία). Η χορωδία αυτή δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής εδώ και
30 χρόνια και έχει επισκεφτεί Εβραϊκές Κοινότητες σε πολλές χώρες ανά τον κό-
σμο. Διευθυντής και σολίστας της χορωδίας είναι ο κ. Νάταν Γκρος και μαέστρος
ο κ. Ζεβ Ούλμαν.
Κατά τη φετινή της περιοδεία η χορωδία πρόκειται να συμμετάσχει στο διεθνές
Φεστιβάλ της Πρέβεζας και να δώσει παραστάσεις στις Ι.Κ. Βόλου, Θεσσαλο-
νίκης και Κέρκυρας.
Εκ μέρους της Ι.Κ. Βόλου, τη χορωδία καλωσόρισε ο κ. Βίκτωρ Φιλοσώφ, ο
οποίος εξέφρασε τoν ενθουσιασμό των μελών της Κοινότητας για την παρουσία
τους στο Βόλο.  Τέλος, ευχήθηκε καλή επιτυχία, ευτυχία και ειρήνη για το Ισ-
ραήλ και όλο τον κόσμο.
Ακολούθησε ένα πρόγραμμα τραγουδιών με εβραϊκές μελωδίες, με έργα του
Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, καθώς και άλλων συνθέτων, με στίχους εβραϊκούς
και ελληνικούς ή μεταφράσεις ελληνικών τραγουδιών από τον μαέστρο κ. Ούλμαν.

Από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2009 επισκέφθηκαν την Αθήνα και το Βόλο, ο πρό-
εδρος και ο αντιπρόεδρος του διεθνούς B’nai B’rith κ. Μοσέ Σμιθ και Νταν Μα-
ριασίν.

Στην Αθήνα, το Μπενέ Μπερίτ και η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσαν εκδήλωση προς
τιμήν των ξένων επισήμων, στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι κ. Σμιθ και Μαριασίν είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν
με τους προέδρους του Κ.Ι.Σ. και της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη και Βε-
νιαμίν Αλμπάλα, καθώς και με τον πρόεδρο και τον μέντορα της Μπενέ Μπερίτ
Αθηνών κ.  Μάτο Μπορμπόλη και Λέων Γαβριηλίδη και να ανταλλάξουν απόψεις
για  θέματα που αφορούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό.

Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, οι κ. Σμιθ και Μαριασίν, συναντήθηκαν με
τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίμη, και συζήτησαν για τις προο-
πτικές εξεύρεσης λύσης στο Μεσανατολικό, καθώς και για θέματα που σχετίζο-
νται με τον Ελληνικό Εβραϊσμό, όπως τον επαναπατρισμό των αρχείων των Κοι-
νοτήτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από τη Μόσχα.  Από την πλευρά του
ο υπουργός τους διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Πολιτεία εκτιμά την προσφορά των
Ελλήνων Εβραίων στη ζωή της χώρας. 
Οι εκπρόσωποι του B’nai B’rith συναντήθηκαν επίσης με τους πρέσβεις των
Η.Π.Α. και του Ισραήλ. 

Στη συνέχεια, στις 3 Ιουλίου 2009, ο κ. Μοσέ Σμιθ επισκέφτηκε το Βόλο όπου
είχε συνάντηση με την Ισραηλιτική Κοινότητα. Ο κ. Σμιθ παρακολούθησε τη
λειτουργία του Σαμπάτ στη Συναγωγή, ενώ αργότερα παρέστη σε Καπαλάτ Σα-
μπάτ, που διοργάνωσε προς τιμήν του η Ι.Κ. Βόλου, στην αυλή του Κοινοτικού
Κέντρου. Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη της Κοινότητας, ο εκπρόσωπος της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Ζήκος Παρέντε, ο οποίος επέδωσε αναμνηστικό δώρο στον
κ. Σμιθ, καθώς και ο ομογενής κ. Ασσέρ Ματαθίας με τη σύζυγό του.  
Με την έναρξη της εκδήλωσης, κ. Βίκτωρ  Σακκής ανάγνωσε το βιογραφικό του
προέδρου του διεθνούς B’nai B’rith. Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σο-
λομών καλωσόρισε τον επίσημο προσκεκλημένο τονίζοντας τη σημασία της
δράσης του Μπενέ Μπερίτ για το καλό του Εβραϊσμού, και στη συνέχεια του επέ-
δωσε το βιβλίο του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας & Τεκμηρίωσης με την ιστορία
του Βόλου, που περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στην ιστορία της Εβραϊκής Κοι-
νότητας, καθώς και το βιβλίο, έκδοση της Κοινότητας, που επιμελήθηκαν οι Κυ-
ρίες της Κοινότητας και αναφέρεται στην ιστορία των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελ-
λάδας (και τα δύο σε αγγλική έκδοση).  Για τον κ. Σμιθ μίλησε επίσης ο παλιός
Βολιώτης  κ.  Ασσέρ Ματαθίας.
Από την πλευρά του, ο κ. Σμιθ εξέφρασε την ευχαρίστησή του από την υποδο-
χή της Κοινότητας και υποσχέθηκε ότι η συνεργασία με την Κοινότητα θα συνε-
χιστεί. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου επέδωσε, εκ μέρους της Υπουργού
Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη, τις τιμητικές διακρίσεις στους ομήρους επι-
ζώντες των γερμανικών στρατοπέδων, κα Ζουλή Κοέν (παρέλαβε η κόρη της
Έστερ), κα Λουίζα Οβαδία (παρέλαβε η κόρη της Λούνα) και κ. Ντίνο Μάτσα.
Εκ μέρους των ομήρων η κα Λούνα Κοέν, σε σύντομη ομιλία της, τόνισε πως η
μνήμη του Ολοκαυτώματος πρέπει να διατηρηθεί.  

Επίσκεψη εκπροσώπων του Διεθνούς B’nai B’rith 
στην ΑΘΗΝΑ και το ΒΟΛΟ 

Oι κ. Σμιθ και Mαταθίας στην εκδήλωση στο Bόλο

Oι κ. Σμιθ και Mαριασίν στην εκδήλωση στην Aθήνα
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Κατά την εκδήλωση ο κ. Μιχάλης Σαμπεθάι ανέλαβε τη διερμηνεία και η κα Λου-
ίζα Κονέ προσέφερε, εκ μέρους της Κοινότητας, στους κ. Γκρος και Ούλμαν το
βιβλία «Εβραϊκές Ελληνικές Κοινότητες – Μικρές αγαπημένες πατρίδες», έκδοση
των κυριών της Ι.Κ. Βόλου.  
Τέλος, ο κ. Γκρος, ευχαριστώντας την Κοινότητα για τη φιλοξενία, προσέφερε ένα
άλμπουμ με φωτογραφίες από το Τελ  Αβίβ, που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια
από την ίδρυσή του, καθώς και ένα dvd και cd με τραγούδια της χορωδίας.
Η εκδήλωση έκλεισε με γεύμα  που προσέφερε η Κοινότητα.

ΛAPIΣA
ΣυνΣυνέδριο της έδριο της WIZO-AVIVWIZO-AVIV

Στις 9 και 10 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 31ο Συνέδριο της
WIZO, το οποίο φέτος συνέπεσε με τον εορτασμό των 60 χρόνων της WIZO και
των 30 χρόνων της AVIV Λάρισας.
Στο συνέδριο, που κατά γενική ομολογία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συμμετεί-
χαν 110 γυναίκες από όλα σχεδόν τα τμήματα WIZO-AVIV  Ελλάδας. Η καλή
οργάνωση και τα ενδιαφέροντα θέματα του Συνεδρίου άφησαν τις καλύτερες εντυ-
πώσεις στις συμμετέχουσες.  
Στην επιτυχία του Συνεδρίου συντέλεσαν επίσης οι προσπάθειες της ακούραστης
και δυναμικής προέδρου της WIZO Λάρισας κας Στέλλας Φελλούς, αλλά και
όλων των μελών του Δ.Σ., καθώς και η συμμετοχή της δασκάλας εβραϊκών του
Σχολείου μας κας Ρίφκας Μπαρούχ, που συγκίνησε με την εξαιρετική ομιλία της
με θέμα «Ιερουσαλήμ, χθες, σήμερα… πάντα». Επίσης, τη δεύτερη μέρα του Συ-
νεδρίου, ιδιαίτερα ευρηματικές ήταν οι εκπλήξεις που παρουσίασε η κα Μπαρούχ. 
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που παρατέθηκε τιμήθηκαν όλες οι πρόεδροι που
εργάστηκαν για τη WIZO όλα αυτά τα χρόνια με το άναμμα ενός κεριού. 

TA NEA THΣ
ΣYNAΓΩΓHΣ XANIΩN
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Mνημόσυνο για τους Eβραίους των Xανίων

που χάθηκαν το 1944

Από τότε που η Συναγωγή άνοιξε και πάλι τις πύλες της το 2000, τελείται
κάθε χρόνο το μνημόσυνο για τους Εβραίους και Χριστιανούς Χανιώτες, κα-
θώς και για τους Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου, που χάθηκαν στο ναυά-
γιο του «Τάναϊς» το 1944. Η τελετή, λιτή ως συνήθως, έγινε στις 28.6.09
και είχε ως κεντρικό σημείο τη μνημόνευση αυτού του τραγικού γεγονότος
που σηματοδότησε την εξαφάνιση της εβραϊκής παρουσίας από την Κρή-
τη. Η τελετή ξεκίνησε, με τη δύση του ηλίου, με τις προσευχές του Αρβίτ.
Ακολούθησαν οι προσευχές για τα θύματα με την ανάγνωση από όλους τους
παρευρισκόμενους των 276 ονομάτων των μελών της Χανιώτικης Εβραϊ-
κής Κοινότητας που χάθηκαν. Στο τέλος της επιμνημόσυνης δέησης, οι συμ-
μετέχοντες άναψαν μικρά κεριά τα οποία τοποθέτησαν στις αυλές και στο
εσωτερικό της Συναγωγής (φωτογραφία).  
Φέτος η προσέλευση του κόσμου στο ετήσιο μνημόσυνο ήταν μεγαλύτε-
ρη, επειδή η συνάντηση των Σαλτιέλ έφερε περισσότερα από 55 μέλη της
οικογένειας αυτής στα  Χανιά. Μας τίμησε, επίσης, η παρουσία στο μνη-
μόσυνο του κ. Ali Yahya, Ισραηλινού πρέσβη στην Ελλάδα. 
Η επιμνημόσυνη δέηση είχε φέτος ξεχωριστό χαρακτήρα λόγω της τοπο-
θέτησης της νέας σαρκοφάγου στη βορινή αυλή της Συναγωγής, στην
οποία το 18ο αιώνα δημιουργήθηκε ένα «ερούβ», μια ειδική οριοθέτηση για
ένα μικρό χώρο ταφής στον οποίο σήμερα βρίσκονται τα μνημεία τεσσάρων

ραββίνων. Πριν από μερικές εβδομάδες η Αρχαιολογική Υπηρεσία μας ζή-
τησε να συνεργαστούμε στη συλλογή μερικών οστών που βρέθηκαν κοντά
στο κατεστραμμένο σήμερα εβραϊκό κοιμητήριο. Αμέσως έγινε σαφές ότι
επρόκειτο πράγματι για 15 εβραϊκούς τάφους. Με τη βοήθεια του Διευθυ-
ντή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δρα Μιχάλη Ανδρεανάκη και του συ-
νεργάτη του κ. Βασίλη Βαλουχάκη, το ευαίσθητο ζήτημα της διάθεσης των
λειψάνων διευθετήθηκε χωρίς καθυστέρηση και γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Η απουσία ονομάτων στις μεγάλες ταφό-
πλακες που κάλυψαν τους τάφους αποτελεί
σαφή ένδειξη ότι πρόκειται για ανθρώπους
που χάθηκαν κατά την περίοδο 1941-1944,
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στα
Χανιά, κατά την οποία θα ήταν πράγματι αδύ-
νατον να κατασκευαστούν μνημεία με κα-
νονικές εβραϊκές επιγραφές. Υπάρχει η πι-
θανότητα τα ονόματα των νεκρών να ήταν
χαραγμένα κάτω από τις πλάκες, αλλά δεν
υπάρχει κανένα ίχνος αυτών σήμερα. Επει-
δή στα Χανιά δεν υπάρχει εβραϊκό κοιμητή-
ριο, διερευνήσαμε με την Εβραϊκή Κοινότη-
τα Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να θαφτούν
τα λείψανα εκεί, όπως μας πρότεινε ο πρό-

εδρός της κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Στο τέλος, πάρθηκε η απόφαση τα οστά να μεί-
νουν μέσα σε σαρκοφάγους στα Χανιά. Η λύση αυτή αναβιώνει μια αρχαία
εβραϊκή πρακτική που παρέμεινε ζωντανή μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια.
Υπήρχε αρκετός χώρος στο «ερούβ» πέρα από τους τάφους των τεσσάρων
ραββίνων για την ανέγερση αυτής της κατασκευής και έτσι τα οστά του κά-
θε τάφου τοποθετήθηκαν σε άσπρες βαμβακερές σακούλες, αριθμημένες
βάσει της θέσης που είχαν στο κοιμητήριο. Η κατασκευή που δημιουργήθηκε
έχει διαστάσεις 1.80 επί 1.60μ. Σφραγίστηκε και ασπρίστηκε, ενώ λίγο αρ-
γότερα το μνημείο σκεπάστηκε με μια πλάκα που θα φέρει ένα απόσπασμα
από τον Ιεζεκιήλ στα εβραϊκά, ελληνικά και αγγλικά που θα λέει: «ιδού εγώ
φέρω εφ’ υμάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ’ υμάς νεύρα και ανάξω εφ’ υμάς
σάρκας, και εκτενώ εφ’ υμάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις υμάς, και ζή-
σεσθε. και γνώσεσθε ότι εγώ ειμί Kύριος». Πάνω από τη σαρκοφάγο βρί-
σκεται μια μικρή κόγχη στην οποία τοποθετήθηκε αντίγραφο ελληνιστικής
εβραϊκής «σφραγίδας» από χρυσό και γυαλί με την εικόνα του Ναού και της
Μενορά. Η πρωτότυπη σφραγίδα βρέθηκε στις εβραϊκές κατακόμβες της Ρώ-
μης, ενώ το αντίγραφο είναι δωρεά από την κα Louisa Klein.  

Νίκος Σταυρουλάκης
Διευθυντής Συναγωγής Ετς Χαγίμ

Ο Ισραηλινός πρέσβης 
με τη σύζυγό του και 
τον Ν. Σταυρουλάκη

276 κεριά στη μνήμη 
των Εβραίων των Χανίων
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Από  τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβιβ, στα
πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης, της
«πρώτης εβραϊκής πόλης» πριν την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, το Διεθνές
Συνέδριο του Keren Hayesod. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών και κοινοτήτων
καθώς και δωρητές απ΄ όλον τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν στη σύγχρονη πόλη του Τελ Αβιβ, στην οποία σήμερα κατοικούν
391.000 κάτοικοι και αποτελεί το εμπορικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό κέ-
ντρο του Ισραήλ. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν γκαλερί τέχνης,
στην παλιά πόλη της Γιάφα, με έργα νέων μεταναστών, το κτίριο της Όπερας
και το σπίτι του Μπεν Γκουριόν.  Ξεναγήθηκαν επίσης στο Γηροκομείο Αμιγκούρ,
στο Μπατ Γιαμ, που φιλοξενεί υπερήλικες μετανάστες χωρίς οικογένεια, οι οποί-
οι μέσω ειδικών προγραμμάτων, απασχολούνται δημιουργικά.     
Στο Συνέδριο, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μω-
ϋσή Κωνσταντίνη, το γενικό γραμματέα της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Ισαάκ Άντζελ
και εκ μέρους του ελληνικού τμήματος του Keren Hayesod την κα Στέλλα
Μπορμπόλη.  
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουν συζητήσεις σχετικά με τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης
του Ισραήλ σε διάφορους τομείς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ενημέρωση
που έγινε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τον Αλόν Μπεν Ντεϊβιντ,
στρατιωτικό αναλυτή και διεθνώς αναγνωρισμένο ανταποκριτή για θέματα της
Μέσης Ανατολής.   
Στα πλαίσια του Συνεδρίου έγιναν ειδικές τιμητικές εκδηλώσεις, για αποχω-
ρούσες προσωπικότητες από την ενεργό δράση στο Keren Hayesod, που με

Διεθνής Συνάντηση του Keren Hayesod 
στο Τελ Αβίβ 

Διεθνές Συνέδριο για την επιστροφή 
κλεμμένων από τους Ναζί 

εβραϊκών περιουσιών 

την προσφορά και την υποστήριξή τους έχουν συμβάλει ουσιαστικά στο έργο του.
Στις εκδηλώσεις αυτές παραβρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές και εξέχουσες προ-
σωπικότητες από τον πολιτικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό χώρο του Ισραήλ.  
Το Συνέδριο τελείωσε με εκδήλωση που έγινε στο πρόσφατα ανακαινισμένο Μπετ
Χατεφουτσότ (Μουσείο της Διασποράς), όπου οι διεθνείς συμμετέχοντες ξενα-
γήθηκαν στα νέα εκθέματα που προστέθηκαν πρόσφατα στη συλλογή του Μου-
σείου και παρουσιάζουν την ιστορία της μετανάστευσης Εβραίων στη Νορβηγία
μεταξύ του 1851-1945 καθώς και μία πρωτοποριακή έκθεση φωτογραφίας.     

Η κυβέρνηση της Τσεχίας, στα πλαίσια της προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, διοργάνωσε στην Πράγα, από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2009, διεθνές
Συνέδριο με θέμα «Οι περιουσίες της περιόδου του Ολοκαυτώματος». 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 550 εκπρόσωποι από 49 χώρες, διπλωμάτες, δι-
ευθυντές Μουσείων Ολοκαυτώματος της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς
και εκπρόσωποι διεθνών Εβραϊκών Φιλανθρωπικών Ταμείων. Στην επίσημη ελ-
ληνική αντιπροσωπεία,  η οποία είχε συσταθεί με απόφαση της υπουργού Εξω-
τερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη, επικεφαλής είχε τεθεί ο πρέσβης κ. Αλέ-
ξανδρος Φίλων, και μετείχαν εκ μέρους του ελληνικού εβραϊσμού ο πρόεδρος
του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ.
Δαυΐδ Σαλτιέλ, καθώς και η προϊσταμένη του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρ-
χείου του υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή.
Το πρώτο συνέδριο με το ίδιο αντικείμενο είχε πραγματοποιηθεί το 1998 στην
Ουάσιγκτον και οι 44 χώρες που συμμετείχαν είχαν συμφωνήσει να ακολου-
θήσουν ορισμένους μη δεσμευτικούς κανόνες ώστε να επιστραφούν τα έργα
τέχνης που είχαν κλαπεί κατά την περίοδο της Ναζιστικής Κατοχής στους νό-
μιμους δικαιούχους  τους. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ναζιστικής πε-
ριόδου είχαν κλαπεί περίπου 650.000 έργα τέχνης, καθώς και θρησκευτικά
αντικείμενα από εκτοπισθέντες στα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίους. Πολλά
από αυτά τα έργα τέχνης μέχρι σήμερα δεν  έχουν επιστραφεί στους νόμιμους
κληρονόμους τους λόγω της διαφορετικής νομοθεσίας που υπάρχει σε κάθε
χώρα.  
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να εκτιμηθεί αν οι χώρες που συμμετείχαν στο πρώ-
το συνέδριο έχουν κάνει πρόοδο σχετικά με την επιστροφή κλεμμένων έργων
τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικής, ιστορικής και θρησκευτικής αξίας στους
νόμιμους κληρονόμους τους, με την αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων και
με την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων. Επίσης, έγινε επανεξέταση της
αποτελεσματικότητας της Διακήρυξης της Στοκχόλμης του 2000 για την εκ-
παίδευση σχετικά με την ιστορία του Ολοκαυτώματος και συζητήθηκε  η εν-
δυνάμωση του έργου του Task Force της Διεθνούς Συνεργασίας για την Εκ-
παίδευση, τη Μνήμη και  την Έρευνα για το Ολοκαύτωμα. Τέλος, έγιναν συ-
ζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων στην εκπαίδευ-
ση και για τη δημιουργία κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων για το Ολοκαύτωμα.    
Το Συνέδριο ξεκίνησε με τα εγκαίνια της έκθεσης «Επιστρέφοντας τις ανα-
μνήσεις», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών της Πρά-
γας. Ακολούθησε η εναρκτήρια εκδήλωση με ομιλίες του τ. προέδρου της Τσε-
χικής Δημοκρατίας, του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του αρ-
μόδιου υπουργού για Ευρωπαϊκά θέματα, της τ. προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κας Σιμόν Βέϊλ και του συγγραφέα, νομπελίστα και επιζώντα του
Ολοκαυτώματος κ. Έλι Βίζελ.   
Οι εισηγήσεις εστιάστηκαν στην επιστροφή κλεμμένων έργων τέχνης στους νό-
μιμους κατόχους τους, στις ακίνητες περιούσιες εβραϊκών οικογενειών και ιδρυ-
μάτων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, και στα εβραϊκά πε-
ριουσιακά στοιχεία που άλλαξαν ιδιοκτήτες κατά τη ναζιστική περίοδο.

Από τη δράση του Κ.Η. 
Επάνω: Εγκαίνια παιδικής χαράς. Κάτω: Έκθεση νέων μεταναστών καλλιτεχνών
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Απολογία για ένα νεκροταφείο
του Χριστόφορου Ματιάτου, επίτιμου δικηγόρου

Πρόσφατα το εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων βεβηλώθηκε.

Μια τέτοια αχαρακτήριστη πράξη προκαλεί βαθύτατη λύπη, δικαιολογημένη αγα-

νάκτηση και εύλογη ανησυχία. Ιδιαίτερα όμως μελαγχολικές σκέψεις γεννά μια

σύγκριση. Πριν από αρκετούς αιώνες, τον συνήθως σκοτεινό και μισαλλόδο-

ξο Μεσαίωνα, ένα χρυσόβουλο του 1319, στα χρόνια του Ανδρόνικου Β΄ του

Παλαιολόγου, προστάτευε τους Εβραίους των Ιωαννίνων ορίζοντας: «ίνα δε ευ-

ρίσκωνται και οι εν τη τοιαύτη πόλει Ιουδαίοι εις ελευθερίαν και ανενοχλησίαν

κατά τους λοιπούς εποίκους αυτής». Σήμερα, σε εποχή υποτίθεται περισσότερο

φωτεινή και ανεξίθρησκη δυσκολευόμαστε να εξασφαλίσουμε τη γαλήνη των

νεκρών τους και το σεβασμό των μνημείων τους.

Τώρα, αν υποθέσουμε ότι ό,τι συνέβηκε στα Ιωάννινα έγινε με πρόφαση διε-

στραμμένες και ξεστρατισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις, καλό και σκόπιμο εί-

ναι ίσως να γίνει αναφορά σε μια πραγματικά σημαντική στιγμή της Ορθοδοξίας.

Στα 1567-1568, οι Εβραίοι της ενετοκρατούμενης Κρήτης προσέφυγαν στον

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη τον Γ΄, ζητώντας του να επέμβει

για να τους προστατεύσει από την εχθρότητα κάποιων Ορθοδόξων του νησιού.

Η αντίδραση του Πατριάρχη υπήρξε άμεση και σαφής. Σε εγκύκλιό του, ανα-

φερόμενος σε όσους αδικούσαν τους Εβραίους, δεν δίστασε να γράψει: «...οι

τοιούτοι υπάρχωσιν αφωρισμένοι υπό Θεού Παντοκράτορος και κατηραμένοι

και ασυγχώρητοι και μετά θάνατον άλυτοι» και συνέχιζε «η γαρ αδικία και συ-

κοφαντία καθ’ ού αν πραχθείη και τελεσθείη αδικία εστί, και ουκ έστι ποτέ τον

αδικούντα είναι ανεύθυνον εκ του προφασίζεσθαι ότι ετερόδοξον ηδίκησε και

ουκ ευσεβή, επεί και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εν Ευαγγελίοις μηδένα

φησί διασείσητε μηδέ συκοφαντήσητε, μη διαχωρίζων πάντως μηδέ χώραν δι-

δούς τοις ευσεβέσιν αδικείν τους αλλοτριόφρονας».

Υπενθυμίζεται ακόμη πως οι Εβραίοι των Ιωαννίνων είναι κυρίως Εβραίοι

Ρωμανιώτες. Οι πρόγονοί τους εγκαταστάθηκαν στον ελληνικό χώρο εδώ

και πάρα πολλούς αιώνες και γλώσσα τους έγιναν τα ελληνικά. Γι’ αυτούς,

όπως και για τους άλλους ομοθρήσκους τους στην Ελλάδα, ισχύει απόλυτα

αυτό που σε τραγικές στιγμές έγραψε ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ότι ανά-

μεσα σ’ αυτούς και τους άλλους Έλληνες σφυρηλατήθηκαν ακατάλυτοι δεσμοί

«εν ημέραις δόξης και εις περιόδους εθνικών ατυχημάτων».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι όπως προκύπτει από το αρχείο του Αθανασίου Τσε-

κούρα, σημαντικής μορφής του Ηπειρωτικού Ελληνισμού με αξιόλογη πα-

τριωτική δράση, αρχείο που δημοσίευσε ο λόγιος κ. Απόστολος Παπαθεο-

δώρου, «...η αρκετά μεγάλη Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων έβλεπε με συ-

μπάθεια τον Αυτονομιακό Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, που αναγκάσθηκαν να διε-

ξαγάγουν οι Βορειοηπειρώτες και συνέβαλλε κατά κάποιον τρόπο θετικά σ’ αυ-

τόν»... Και αυτά τα 1914, ένα μόλις χρόνο μετά την απελευθέρωση των Ιω-

αννίνων. Στα έγγραφα του αρχείου εμφανίζεται ξανά και ξανά η Τασούλα, η

Εβραία ράφτρα που φαίνεται να δούλεψε για τον ιματισμό των αγωνιστών του

Βορειοηπειρωτικού Αγώνα «...περισσότερο από κάθε άλλη ράπτρια ή ακόμη

και ράπτη Έλληνα Χριστιανόν ή Εβραίον».

Κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι η προσφορά μιας ράφτρας δεν έχει κάποια ξε-

χωριστή σημασία. Ας θυμίσουμε τότε τη μεγάλη προσφορά στα ελληνικά

γράμματα του Γιαννιώτη Εβραίου διανοούμενου και ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά που

κατόρθωσε να αγκαλιάσει δύο πολιτισμούς και δύο παραδόσεις και έγραψε μο-

ναδικούς σε ομορφιά στίχους.

Όσοι πιθανόν νομίζουν πως ακόμα και οι ποιητές δεν προσφέρουν αρκετά, αυ-
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τοί, γυρίζοντας τις σελίδες μιας εκδόσεως της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού

με τίτλο «Αγώνες και νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατά το Δεύτερο Πα-

γκόσμιο Πόλεμο 1940-1945», ας σταθούν μια στιγμή στο Ραφαήλ Χαχάμ του

Άντζελου που έπεσε στην Γκραμπάλα στις 5 Νοεμβρίου του 1940, στο Μω-

ϋσή Σάμπο του Αβραάμ, που σκοτώθηκε στους Ποντικάτες, στη διάβαση της

Κακαβιάς, στις 26 του Νοέμβρη του ιδίου χρόνου, στο Σέμο Αττάς του Ηλία

που έχασε τη ζωή του στο ύψωμα 1216 (Πογονάτι) στις 11 Ιανουαρίου του

1941, στον Ιουσά Πιτσιρίλο του Δαυίδ που ξεψύχησε στη Νιβίτσα, στο υψίπεδο

του Κουρβελεσίου, στις 4 Φεβρουαρίου 1941, στον Δαυίδ Νεγρίν του Σα-

μουήλ που βρήκε το θάνατο στην ίδια τοποθεσία λίγες μέρες αργότερα, τις 13

Φεβρουαρίου 1941. Ήταν όλοι Εβραίοι από τα Ιωάννινα, όλοι του 15ου Συ-

ντάγματος Πεζικού που στάθμευε τον καιρό της ειρήνης στην πόλη τους και

όλοι έδωσαν την ζωή τους για την Ελλάδα.

ΤΕΛΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ: Πριν από τον πόλεμο ζούσαν στην πρω-

τεύουσα της Ηπείρου 1.950 Εβραίοι. Απ’ αυτούς 1.870 οδηγήθηκαν στα να-

ζιστικά στρατόπεδα. Επέστρεψαν 112.

Αυτό που συνέβηκε στο εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων δεν πρέπει να ξα-

ναγίνει. Για χάρη της Τασούλας της ράφτρας και του Ελιγιά του ποιητή. Για τους

Εβραίους στρατιώτες από τα Γιάννενα που έχυσαν το αίμα τους. Επειδή τρεις

αριθμοί μαρτυρούν άπειρη φρίκη και οδύνη. Και ακόμα γιατί αυτό επιβάλλει η

τιμή του τόπου μας.

(Εστία, 1.7.09)

Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ στην ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Η Ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν συνεδρίασε για

πρώτη φορά το σώμα αυτή την εβδομάδα στις τάξεις του συμπεριλαμβάνονταν

Ούγγροι πολέμιοι των Ρομά, Γάλλοι αρνητές του Ολοκαυτώματος, Ολλανδοί

εχθροί του Ισλάμ, Αυστριακοί αντισημίτες, Ιταλοί ρατσιστές, Φλαμανδοί αυτο-

νομιστές και ο Βρετανός Νικ Γκρίφιν, ηγέτης του Εθνικού Κόμματος, ο οποί-

ος θέλει να βυθίζονται στη θάλασσα καράβια γεμάτα με μετανάστες.

Οι μεγαλόσχημοι ευρωβουλευτές έσπευσαν να τους απομονώσουν, συνω-

μοτώντας για να κρατήσουν τους εξτρεμιστές μακριά από σημαντικές θέσεις και

επιτροπές. 

… Η νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα της ακροδεξιάς που σχηματίστηκε στην Ευ-

ρωβουλή ονομάστηκε «Ταυτότητα, Παράδοση, Κυριαρχία» (ITS) υπό την ηγε-

σία του Μπρινό Γκολνίς, ευρωβουλευτή του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας και

«υπαρχηγού» του Ζαν Μαρί Λε Πεν, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου (το πανεπι-

στήμιο όπου δίδασκε τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα) και υποδίκου για αμ-

φισβήτηση του Ολοκαυτώματος (περιμένει την ετυμηγορία δικαστηρίου της

Λυών).

Ισχυρίζεται ότι το κόμμα εκπροσωπεί 23 εκατομμύρια Ευρωπαίους «που δεν

θα είχαν φωνή χωρίς εμάς». Στο ITS συμμετείχε επίσης το κόμμα Μεγάλη Ρου-

μανία, με πέντε έδρες και το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας, που ίδρυσε

ο Γκέργκ Χάιντερ, με μία έδρα.

… Ο Βούλγαρος ακροδεξιός ευρωβουλευτής Ντίμιταρ Στογιάνοφ προκάλε-

σε αμέσως εξαπολύοντας επίθεση κατά του «εβραϊκού κατεστημένου» και των

Ρομά, λέγοντας ότι «πουλάνε τις 12χρονες κόρες τους για πόρνες». Οι πρώ-

τες αντιδράσεις ήρθαν από τους σοσιαλιστές ευρωβουλευτές: «Δεν πρέπει να

εγκαταλείψουμε αυτό το Κοινοβούλιο, το οποίο συμβολίζει την ενότητα της Ευ-

ρώπης, σε εκείνους που αρνούνται κάθε ευρωπαϊκή αξία», λένε.

(Το Βήμα, 21.7.09)

OO  TTYYΠΠOOSS  έέγγρρααψψεε  ......


