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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οι επιζώντες μιλούν… 

Συνέχεια στη σελ. 4

Στις 29 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε σε αμφιθέατρο της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εκδήλωση κα-
τά την οποία ήταν προσκεκλημένοι τέσσερις Έλληνες Εβραίοι 
που επέζησαν από την Κατοχή και αφηγήθηκαν την πιο ζοφε-
ρή εμπειρία της ζωής τους. Αφορμή για την εκδήλωση στάθη-
κε η τηλεοπτική συνέντευξη του αρχηγού της «Χρυσής Αυγής», 
που αμφισβήτησε το Ολοκαύτωμα και αρνήθηκε την ύπαρξη 
των θαλάμων αερίων και των κρεματορίων. Ο ομ. Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χάγκεν Φλάισερ, ο οποίος ασχο-
λήθηκε για 40 χρόνια «με τη ζοφερή περίοδο του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου και τις έως σήμερα ποικιλόμορφες συνέπειές 
της», παρακινούμενος από την πεποίθηση που εξέφρασε ο 
Τζόρτζ Στάινερ, ότι «η αδιαφορία απέναντι στο κακό καθιστά 
τους ανθρώπους συνένοχους», επέλεξε αυτό τον άμεσο τρό-
πο αντίδρασης στην ανατριχιαστική άνοδο των ποσοστών της 
Χ.Α. που εισήλθε για πρώτη φορά στη Βουλή.
Το γεγονός ότι η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από φοιτητές 
όλων των βαθμίδων, ιστορικούς, μέλη της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας, καθώς και μέλη της Ι.Κ. Αθηνών προκάλεσε τη συγκί-
νηση στους τέσσερις Έλληνες Εβραίους επιζώντες, οι οποίοι 
μίλησαν για όσα έζησαν. Η κα Ροζίνα Ασέρ Πάρδο, η κα Υβόν-
νη Μόλχου-Καπουάνο, ο κ. Ισαάκ Μιζάν και ο κ. Αλέξανδρος 
Σιμχά «απάντησαν» στην άνοδο της Ακροδεξιάς με τις προσω-
πικές τους μαρτυρίες.
Στην εισαγωγή του ο καθηγητής κ. Φλάισερ τόνισε τη «ζοφερή 
συγκυρία κατά την οποία ο νεοναζισμός εμφανίζεται δυναμικά 
στον δημόσιο χώρο. Ένα αδιανόητο φαινόμενο στην Ελλάδα, 
την κοιτίδα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας». Παράλλη-
λα, επισήμανε ότι «η άνοδος του νεοναζισμού και ακροδεξι-
ών κομμάτων δεν αποτελεί γεγονός τοπικού ενδιαφέροντος, 

αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Στη δίνη της οικονομικής 
κρίσης, είναι απαραίτητο να αναγεννηθούν οι πνευματικές αξί-
ες που κατέστησαν την Ευρώπη κληρονόμο του Διαφωτισμού 
και όχι του σκότους».
Ξεδιπλώνοντας τις αναμνήσεις του ο κ. Ισαάκ Μιζάν θυμήθη-
κε την ημέρα του 1944 που συνελήφθη απροειδοποίητα, οδη-
γήθηκε από την Άρτα όπου ζούσε στην Αθήνα και κλείστηκε 
σε έναν κινηματογράφο χωρίς να πολυξέρει τι τον περιμένει, 
μέχρι που τον στοιβάξανε σε ένα βαγόνι με ένα καζάνι για 
τουαλέτα και προορισμό το Άουσβιτς. Περιέγραψε με ακρί-
βεια όσα είδε εκεί ως υπεύθυνος διαλογής αντικειμένων των 
συμπατριωτών του ή όσες εικόνες και ήχους του μετέφεραν 
από τα κρεματόρια κάποιοι συμπατριώτες του. Σήκωσε το μα-
νίκι του και αποκάλυψε τον αριθμό 182641, έχασε τη σταθε-
ρότητα της φωνής του όταν έπρεπε να μιλήσει για το αέριο 
που χρησιμοποιήθηκε στους θαλάμους αερίων και όταν τελι-
κά ολοκλήρωσε την αφήγησή του, πυροδοτώντας μία έκρηξη 
από χειροκροτήματα, είπε απλώς ότι «το Ολοκαύτωμα δεν εί-
ναι για χειροκροτήματα, αλλά για περισυλλογή».
Η κα Ροζίνα Ασέρ Πάρδο περιέγραψε τη ζωή της στο εβραϊ-
κό γκέτο της Θεσσαλονίκης πριν από τη μαζική μεταφορά του 
πληθυσμού της πιο ακμαίας εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας 
στα κρεματόρια του Άουσβιτς και του Μπίρκεναου. «Η εικόνα 
τους πικραίνει τις μέρες μου και στοιχειώνει τις νύχτες μου», 
ανέφερε μιλώντας για τα χαμένα μέλη της οικογένειάς της. 
Η κα Ροζίνα Ασέρ Πάρδο κατά τη διάρκεια της Κατοχής βρή-
κε καταφύγιο μαζί με την αδερφή της σε ένα φιλικό σπίτι και 
έζησε κρυμμένη για 548 μέρες, με το ψεύτικο όνομα Νίτσα.
Ακολούθησαν οι προσωπικές μαρτυρίες της κας Υβόννης Μόλ-
χου-Καπουάνο και του κ. Αλέξανδρου Σιμχά, οι οποίοι έζησαν 
τη Γερμανική Κατοχή κυνηγημένοι μέσα σε φρικώδη τρόμο, 
αλλάζοντας κρυψώνες μέχρι την απελευθέρωση. Πέρα όμως 
από τις εφιαλτικές μνήμες τους, όλοι μίλησαν με τα καλύτε-
ρα λόγια για τους συμπατριώτες τους που τους συνέτρεξαν. 
Σχολιάζοντας την άνοδο της Χ.Α. ο κ. Σιμχά είπε μεταξύ άλ-
λων: «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας 
δεν είναι φασίστας…». 
Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση ενός φοιτητή, ο οποίος 
έχοντας ακούσει τις μαρτυρίες από τους επιζήσαντες, επισή-
μανε ότι «η ρατσιστική βαρβαρότητα και ο ναζισμός υπάρχει 
δίπλα μας, κρύβεται στη διπλανή πόρτα». Η εκδήλωση επιχεί-
ρησε να αφυπνίσει μέσω της ιστορικής γνώσης για τα φαινό-
μενα νεοναζιστικής έξαρσης, που πλήττουν την Ευρώπη και 
προσφάτως την Ελλάδα, και να επισημάνει την ανάγκη διαρ-
κούς επαγρύπνησης. Όπως άλλωστε επισημάνθηκε, «χρόνος 
δεν υπάρχει για περιττούς σκεπτικισμούς. Οφείλεται συνολικά Το πάνελ των ομιλητών. Από αριστερά: ο κ. Αλ. Σιμχά, 

η κα Υβ. Μόλχου-Καπουάνο και ο κ. Ισ. Μιζάν
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Ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με τη Γερμανική Κυβέρνη-
ση, η Claims Conference πέτυχε αλλαγές στα κριτήρια ένταξης 
για τα προγράμματα Article 2 Fund και Hardship Fund, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε περισσότερους επιζώντες του Ολοκαυτώμα-
τος να λάβουν αποζημιώσεις. Όλες οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Article 2 Fund (Συνοπτική επισκόπηση):
Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος μπορούν να υπαχθούν 
στο πρόγραμμα Article 2 Fund για την καταβολή αποζημίωσης 
εφόσον δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ήδη κάποιας μορφής 
σύνταξη από τον Δυτικογερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για 
τις Αποζημιώσεις (West German Federal Indemnification Law-
Bundesentschädigungsgesetz/BEG), το Article 2 Fund, το Κεφά-
λαιο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEEF), τον Αυστριακό 
Νόμο για την ανακούφιση των θυμάτων (Austrian Law regarding 
Relief for victims-Opferfürsorgegesetz/OFG, PRV, Υπουργείο 
Οικονομικών του Ισραήλ - Israeli Ministry of Finance under the 
Nazi Persecution Disabled Persons law 5717-1957, και:
(ι) διετέλεσαν έγκλειστοι για τουλάχιστον 12 μήνες σε «γκέτο», 
όπως ο όρος προσδιορίζεται από τη γερμανική κυβέρνηση, ή
(ιι) διετέλεσαν εν κρυπτώ για τουλάχιστον 12 μήνες υπό απάν-
θρωπες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο σε περιο-
χές υπό γερμανική ναζιστική κατοχή ή σε κράτη-δορυφόρους 
του ναζιστικού καθεστώτος (ναζιστική υποκίνηση), ή
(ιιι) διετέλεσαν με πλαστή ταυτότητα ή πλαστά έγγραφα για 
τουλάχιστον 12 μήνες σε περιοχές υπό γερμανική ναζιστική 
κατοχή ή σε κράτη-δορυφόρους του ναζιστικού καθεστώτος 
(ναζιστική υποκίνηση).
Επιζώντες του Ολοκαυτώματος ηλικίας 75 ετών και άνω οι οποί-
οι διετέλεσαν έγκλειστοι σε «γκέτο», όπως ο όρος προσδιορί-

ζεται από τη γερμανική κυβέρνηση για περίοδο τουλάχιστον 
3 μηνών (αλλά για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών) και δεν 
λαμβάνουν ήδη κάποιας μορφής σύνταξη από Γερμανική πηγή 
όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για την καταβολή ειδι-
κής μηνιαίας σύνταξης 240 ευρώ. 
Για την ένταξη των αιτούντων πρέπει επίσης να πληρούνται τα 
λοιπά κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Article 2 Fund. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στο www.claimscon.org.
Καταβολές για εγκεκριμένες αιτήσεις του Article 2 Fund σύμφω-
να με τα νέα κριτήρια, θα έχουν αναδρομική ισχύ από την ημε-
ρομηνία παραλαβής των αιτήσεων από την Claims Conference, 
αλλά όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Hardship Fund (Συνοπτική επισκόπηση):
Εφάπαξ αποζημιώσεις ύψους 2.556 ευρώ του προγράμματος 
Hardship Fund μπορεί να καταβληθούν σε επιλέξιμους αιτού-
ντες που ήταν κάτοικοι συγκεκριμένων δυτικοευρωπαϊκών κρα-
τών κατά την περίοδο των Ναζιστικών διώξεων και την περίοδο 
του Global Agreement. «Δυτικοί διωκόμενοι» που θεωρούν ότι 
μπορούν να είναι επιλέξιμοι και δεν έχουν υποβάλει σχετική 
αίτηση στο Hardship Fund, θα πρέπει να καταθέσουν την αί-
τησή τους. «Δυτικοί διωκόμενοι» δικαιούνται να λάβουν απο-
ζημίωση μέσω του Hardship Fund μόνον εάν δεν έχουν λάβει 
προγενέστερη αποζημίωση από Γερμανική πηγή (όπως αναφέ-
ρεται στο παραπάνω τμήμα του Article 2 Fund), συμπεριλαμβα-
νομένου του Global Agreement.
Αναλυτικές πληροφορίες στο www.claimscon.org.
Claims Conference Fonds, Sophienstr. 44, D 60487 Frankfurt 
am Main, Tel.: ++49 +69 - 970 701 0, Fax: ++49 +69 - 970 701 
40, Email: A2-HF-CEEF2@claimscon.org, www.claimscon.org

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

«Να βλέπουν.... Εσένα» 
Χοροθεατρική παράσταση με αντιρατσιστικά μηνύματα

Στις 10 Ιουνίου 2012 είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω 
μια χοροθεατρική παράσταση αλλιώτικη απ’ τις άλλες, παρου-
σιασμένη από την ομάδα χορού της Κατερίνας και του Μάνου 
Μαλεφάκη, δύο νέων ανθρώπων που είχαν το όνειρο να δημι-
ουργήσουν αυτήν την ομάδα με στόχο τη δόξα του Θεού για να 
δώσουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, δείχνοντας διε-
ξόδους στα προβλήματα που απασχολούν και βασανίζουν τη 
σύγχρονη Ελλάδα. 
Η θεματολογία των χορευτικών δρώμενων είχε πάντα σαν επί-
κεντρο τον άνθρωπο και αναφερόταν σε συναισθήματα, στη 
ζωή και το θάνατο, τη στέρηση της ελευθερίας, τον ψυχικό 
πόνο από απώλεια παιδιού, το ρατσισμό, τη σύγχρονη ανθρώ-
πινη δουλεία... 

Για τη δική μας Κοινότητα και τις ανεξίτηλες μνήμες που δια-
τηρούμε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον αφανισμό της 
φυλής μας στα στρατόπεδα θανάτου των Γερμανών, ιδιαίτερη 
απήχηση έχει το εναρκτήριο χορευτικό δρώμενο όπου αναπα-

ρίσταται ένα στρατόπεδο εξόντωσης, θα μπορούσε να είναι το 
Ράβενσμπρουκ όπου βρίσκει φρικτό τέλος η οικογένεια της 
ηρωίδας, της Corrie, η οποία θανατώνεται για τον λόγο ότι εί-
χε βοηθήσει αρκετούς Εβραίους να γλυτώσουν από τους Ναζί, 
στο Harlem της Ολλανδίας. 
Η Corrie μεταπολεμικά, μίλησε για την εμπειρία της, ταξιδεύ-
οντας σε Ευρώπη και Αμερική. 

Πέραν της άρτιας παρουσίασης της παράστασης, της εξαιρετι-
κής επιμέλειας εκ μέρους των διοργανωτών αλλά και της δει-
νότητας των ερμηνευτών, σημασία έχουν τα μηνύματα που η 
“Amen Dance Company” θέλει να μεταδώσει σε ένα ευαίσθη-
το και δεκτικό κοινό αφού αποτελείται στην πλειονότητα από 
νέους και που είναι αυτά της συναδέλφωσης, της ανεκτικότη-
τας και κυρίως της αγάπης η οποία συνιστά την πεμπτουσία της 
ζωής και μας ανεβάζει σε ανώτερες σφαίρες, πλησιάζοντας 
έτσι τον δημιουργό μας! 

Ντόνα – Λίλιαν Καπόν
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκε ο θάνατος του Λέων Νώε 
Γιουσουρούμ, ετών 95.  

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανα-
κοινώθηκαν οι γεννήσεις των:
- Μωυσή, γιου της Τάλυς Μαΐρ και του 
Άρη Κωνσταντίνη.
- Ιωσήφ – Ιάσωνα, γιου της Ισμήνης Σα-
κελλαρίου και του Δανιήλ Σούση.     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονί-
κης μας ανακοινώθηκαν οι γεννήσεις των:
- Μέριλιν, κόρης της Ρενέ Αρδίτη και του 
Δαυίδ Ταραμπουλούς. 
- Ισαάκ, γιου της Σουλτάνας Καπέτα και 
του Ερρίκου Αλτσέχ.
- Σάρας, κόρης της Μύριαμ Σαντικάριο 
και του Ιωσήφ Ταραμπουλούς.        

ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας ανα-
κοινώθηκε η γέννηση του Ζακ-Πάρη, γιου 
της Ραχήλ (Σέλλης) Νεγρή και του Άγγε-
λου Μαυρογιάννη.   

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας ανακοινώθηκε ο γάμος του Lawrence 
Julian Ryz με την Νίνα Λεβή.  

ΡΟΔΟΣ.- Από την Ι.Κ. Ρόδου μας ανακοι-
νώθηκε ο γάμος του Βίκτωρα Σάμπυ Σο-
λομών με την Άννα Μωυσή Κοέν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

• Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και αδερφού, Σλόμο 
Ααρών Κοέν που απεβίωσε στο Ισραήλ.

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια

• Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα από 
την καρδιά μας όλους τους συγγενείς και 
φίλους που συμμετείχαν στο εορταστικό 
τριήμερο του γάμου των παιδιών μας, μας 
τίμησαν με την παρουσία τους και μοιρά-
στηκαν τη χαρά μας. Τους ευχόμαστε να 
έχουν πάντα χαρές στα σπίτια τους.

Σάμπυς & Ρίτα Σολομών
Μωυσής & Κάρμεν Κοέν

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

• Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές 
για καλή σταδιοδρομία στους:
- Ερρίκο Αλκαλάι, του Τζων και της Στέλ-
λας, που πήρε το πτυχίο του από την Σχο-
λή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών με βαθμό 8,3. 
- Στην Αλίκη Μπενμαγιώρ, του Νισσήμ και 
της Άννας, που πήρε το πτυχίο της με άρι-
στα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ομόθρησκος Πολιτικός Μηχανικός ανα-
λαμβάνει νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, 
βεβαίωση μη αυθαιρέτου για συμβολαι-
ογραφική πράξη, πιστοποιητικά ενεργει-
ακής απόδοσης (για μίσθωση ακινήτου), 
βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και με-
λέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 6937 686094, κ. 
Άκης Καπέτας.

ΨΗΦΙΣΜΑ 

• Για τον Ιακ. Σαμανίδη 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσαλο-
νίκης συνέρχεται στις 29.5.12 σε έκτακτη 
συνεδρίαση κατόπιν της θλιβερής αναγ-
γελίας του θανάτου του 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΑΝΙΔΗ
Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στην προ-
σωπικότητα του αειμνήστου που υπήρξε 
για πάνω από 40 έτη στέλεχος των υπη-
ρεσιών της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης προσφέ-
ροντας σε αυτή, ξεπερνώντας σχεδόν 
καθημερινά τα στενά όρια της υπαλλη-
λικής σχέσης και αναδεικνύοντας κατά 
αυτό τον τρόπο την αγάπη και την αφο-
σίωσή του προς την Κοινότητα. Κατόπιν 
το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Αποφασίζει ομόφωνα:
1.  Να εκφράσει προς την οικογένεια του 

εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του και 
την συμμετοχή του στο πένθος της. 

2.  Να δωρίσει, εις μνήμην του αειμνήστου, 
το ποσό των 200 ευρώ υπέρ του Δημο-
τικού Σχολείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. 

3.  Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην 
οικογένεια του αειμνήστου και να το 
δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο. 

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΪΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΑΟΥΛΙΚΟ 
Σάμμυ Βαρσάνο – Πάνος Μπαΐλης 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΝΑΦΙ

Ο Ρόμπυ Βαρσάνο ανήκει στους ελάχι-
στους από τους 40.000 και πλέον ελλη-
νοεβραίους που επέστρεψαν ζωντανοί 
από τα κολαστήρια των ναζιστικών στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης. Την ιστορία του 
μας διηγούνται ο Σάμμυ Βαρσάνο και ο 
Πάνος Μπαΐλης σε τούτο το συγκινητικό 
χρονικό που αποφάσισαν να του δώσουν 
μυθιστορηματική μορφή.
Ο Ρόμπυ Βαρσάνο νεαρός σύχναζε τις Κυ-
ριακές, ως το 1940, στην παραλιακή τα-
βέρνα «Σαουλίκο» έξω από τη Θεσσαλο-
νίκη, όπου τραγουδούσε η Σοφία Βέμπο. 
Το 1943 με χιλιάδες άλλους εστάλη στο 
Άουσβιτς, όπου ως το τέλος του πολέμου 
έβλεπε καθημερινά γύρω του φίλους και 
συγγενείς να υφίστανται απίστευτα βασα-
νιστήρια και ταπεινώσεις και να πεθαίνουν 
με τον πιο άθλιο τρόπο. Εκείνος επέζησε 
και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Ώσπου 
μία μέρα, το 1957,στην πλατεία Ελευθε-
ρίας αναγνώρισε τον «διαβολικό Μαξ», 
τον Μαξ Μέρντεχ, όπως τον ονομάζουν 
οι συγγραφείς, που εφάρμοσε στη Θεσ-
σαλονίκη την «τελική λύση» και οποίος 
δεν ήταν βέβαια άλλος από τον διαβολικό 
Μαξ Μέρτεν. Ήταν αυτός που επέβλεπε 
προσωπικά τη συγκέντρωση των εβραί-
ων στην πλατεία αυτή και την επιβίβασή 
τους κατόπιν σε βαγόνια για τα ζώα που 
θα τους μετέφεραν στα ναζιστικά στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία…
Ο τίτλος Σαουλίκο του βιβλίου είναι βέ-
βαια συμβολικός. Το Σαουλίκο είναι τό-
πος της μνήμης όπου η ζωή έχει νόημα 
μόνο όταν χαίρεσαι να ζεις. Για να μη χα-
θεί όμως αυτό το αίσθημα, που ορίζει και 
την αξία της, οι άνθρωποι δεν πρέπει να 
ξεχνούν. Η μνήμη ωστόσο δεν είναι μό-
νο δική τους αλλά έχει συλλογικό περιε-
χόμενο και πρέπει να μεταβιβάζεται από 
γενιά σε γενιά. Και εδώ σημαδεύεται από 
τον αριθμό 115.365 που οι ναζιστές στο 
Άουσβιτς χάραξαν πάνω στο αριστερό 
μπράτσο του Ρόμπυ Βαρσάνο.

(Αποσπάσματα από την εφημερίδα 
«Το Βήμα», 16-17.6.12)  
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μια άμεση πολιτική απάντηση στους νοσταλγούς του Χίτλερ. 
Η Ιστορία δεν αυταπατάται, η μνήμη δεν θα μπει στον γύψο»

(Αποσπάσματα από τις εφημερίδες 
«Καθημερινή», 31.5.2012 & «Τα Νέα» 30.5.2012)

Διεθνές Συνέδριο της A.J.C.

Από 2 έως 4 Μαΐου 2012 έγινε στην Ουάσιγκτον το ετήσιο διε-
θνές συνέδριο της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (A.J.C.), με 
τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων, πολιτικών, εκπροσώπων 
του Εβραϊσμού και μελών της A.J.C. Τις εργασίες της συνάντη-
σης παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν 
Αλμπάλας και ο τ. πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης. 
Στο συνέδριο αναλύθηκαν καίρια θέματα όπως η κατάσταση 
στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και οι προοπτικές της ειρήνης, 

το Ιράν και η 
αντιμετώπιση 
της πυρηνικής 
απειλής που 
αντιπροσω-
πεύει, ο αντι-
σημιτισμός, η 
εβραϊκή ταυ-
τότητα, η θρη-
σκεία, κ.ά. Επί-
σης μεταδόθη-
κε βιντεοσκο-
πημένο μήνυ-
μα του πρωθυ-
πουργού του 
Ισραήλ Βενι-

αμίν Νετανιάχου, ενώ για διεθνή θέματα μίλησαν οι υπουρ-
γοί Εξωτερικών της Γερμανίας Γκουίντο Βέστερβελ, του Κανα-
δά Τζον Μπέρντ και της Βραζιλίας Α. ντε Αγκουϊγιάρ Πατριότα.  
Οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ και Κύπρου και η νέα διαμορ-
φούμενη κατάσταση στη Μεσόγειο εξετάστηκαν ιδιαίτερα με 
σημαντικές εισηγήσεις από την υπουργό Εξωτερικών της Κύ-
πρου κα Ερατώ Καζάκου-Μαρκουλλή, καθώς και από τον τότε 
υπουργό Άμυνας και νυν υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. 
Δημήτρη Αβραμόπουλο, του οποίου μεταδόθηκε βιντεοσκοπη-
μένο μήνυμα. Το ίδιο θέμα ανέπτυξε ο λέκτορας Διεθνών Σχέ-
σεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.  
Ο αντισημιτισμός ήταν ένα ακόμη από τα θέματα που απασχό-
λησαν τους συνέδρους με εισηγήσεις ειδικών και ενημερώ-
σεις από εκπροσώπους εβραϊκών κοινοτήτων. Από τον ευρω-
παϊκό χώρο μίλησαν ο πρόεδρος του ΚΙΣ Γαλλίας, Ρισάρ Πρα-
σκιέ, που έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα τραγικά θύματα του 
εβραϊκού σχολείου της Τουλούζης και ο πρόεδρος του ΚΙΣ Μ. 
Βρετανίας, Β. Γουάινμαν, που αναφέρθηκε στην αύξηση των 
αντισημιτικών φαινομένων.  
Το συνέδριο έκλεισε με ομιλία του εκτελεστικού διευθυντή της 
A.J.C. Ντέιβιντ Χάρις. 
Κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης έδω-
σε συνέντευξη για την ιστορία και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 
της Ελλάδος στην Ελληνική Τηλεόραση του Σικάγο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε στις 14.6.12 την παρακάτω  
Ανακοίνωση Τύπου για την εκπαιδευτική δράση του Ε.Μ.Ε. «Δι-
δάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»:

«Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τη Γενι-
κή Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλά-
δος ξεκινούν την υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης που φέρει 
τον τίτλο: «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα». Η 
συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται από το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος και διεξάγεται ετησίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
από το 2004. 
Πρόκειται για μια σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκ-
παιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μα-
θητών στο θέμα της βίας των κρατών, καθώς και στην ενεργο-
ποίηση των νέων πολιτών για τη διασφάλιση της ειρήνης και 
της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.
Οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όπως και οι Αρμένιοι Έλλη-
νες πολίτες, αποτέλεσαν και οι ίδιοι θύματα γενοκτονίας στη 
Μικρά Ασία και τον Πόντο, γεγονός που στοιχειοθετεί έναν επι-
πρόσθετο λόγο ευαισθητοποίησής μας απέναντι σε κάθε εί-
δους ρατσισμό, μισαλλοδοξία και δαιμονοποίηση της διαφορε-
τικότητας, τάσεις που φαίνεται να ενισχύονται στη χώρα μας. 
Τα σεμινάρια προβλέπεται να γίνουν το Φθινόπωρο του 2012 και 
οι πόλεις διεξαγωγής τους προκρίνονται με γνώμονα την ύπαρ-
ξη εβραϊκών κοινοτήτων και τη δυνατότητα συμμετοχής επιβι-
ωσάντων από το Ολοκαύτωμα. Οι πρώτες πόλεις στις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια είναι ο Βόλος και τα Ιωάννινα.
Στα Ιωάννινα επιβιώνει μια από τις παλαιότερες αμιγώς ρωμα-
νιώτικες εβραϊκές κοινότητες της πατρίδας μας. Η ρωμανιώτι-
κη ελληνοεβραϊκή παράδοση είναι η αρχαιότερη της Ευρώπης, 
σύμφωνα με αρχαιολογικά κατάλοιπα του 3ου αι. π.Χ. Η καθο-
μιλουμένη της ήταν η Ελληνική, γεγονός που αποτελεί απτή 
απόδειξη των πανάρχαιων δεσμών μεταξύ του Ελληνισμού και 
του Εβραϊσμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο Γιαννιώτες Εβραίοι 
έπεσαν στη Μάχη του Σαγγάριου κατά τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία και άλλοι τρεις στο Αλβανικό Μέτωπο. Κατά το Ολοκαύτω-
μα, η κοινότητα δέχθηκε καίριο πλήγμα, καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού οδηγήθηκε στο Άουσβιτς.
Η Εβραϊκή Κοινότητα Βόλου ανήκει στις κοινότητες που υπέ-
φεραν πολύ λιγότερο από τη ναζιστική κατοχή χάρη στη στήρι-
ξη των Χριστιανών συμπολιτών τους και ιδιαίτερα της τοπικής 
Εκκλησίας. Στην Κατοχή, πολλοί από τους Βολιώτες Εβραίους 
συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση.
Για την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων η πραγματοποίηση 
του σεμιναρίου «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλά-
δα» έχει μια ξεχωριστή αξία και σημασία, δεδομένης της εμ-
φάνισης ομάδων και ατόμων που, χρησιμοποιώντας κυρίως το 
διαδίκτυο, διασπείρουν στις εφηβικές ψυχές, σειρά ψευδών 
πληροφοριών, προσπαθώντας μέσα από την αμφισβήτηση του 
Ολοκαυτώματος να μετατρέψουν τις θρησκευτικές διαφορές 
από πλούτο της ελληνικής κοινωνίας σε αιτία μίσους, αντιπα-
ραθέσεων και βίας».

8ενημέρωση
Τα Νέα μας Ιούνιος 2012

Συνέχεια από σελ. 1

Η υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 

κατά την ομιλία της 
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ΑΘΗΝΑ 

Τελετή Μπατ Μιτσβά

Την Κυριακή 17.6.12, σε μία χαρούμενη και γεμάτη αισιοδοξία 
ατμόσφαιρα, η Ι.Κ. Αθηνών γιόρτασε τη θρησκευτική ενηλικί-
ωση επτά κοριτσιών. Τα νεαρά κορίτσια, η Αθηνά-Ανίτα Σούση, 
η Άννυ Μαΐς, η Ήβη Ασπρίδη, η Ίρμα Ματαθία, η Μόνικα Να-
μία, η Σιμόν Σούση και η Στέφανι-Ρενέ Ναχμία έγιναν Κόρες του 
Νόμου (Μπατ Μιτσβά). Σε μία όμορφα στολισμένη Συναγωγή, 
τα κορίτσια παρουσιάστηκαν στο κοινό και μίλησαν για τις νέ-
ες υποχρεώσεις τους ως ενήλικες Εβραίες γυναίκες βάσει των 
διδαγμάτων της θρησκείας μας.

Πολύ συγκινητική ήταν η ομιλία του κ. Άγγελου Ασπρίδη, ο οποί-
ος με απλά λόγια περιέγραψε τη χαρά των γονέων για τη θρη-
σκευτική ενηλικίωση των παιδιών τους.
Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε η απαγγελία τραγουδιών 
από τα κορίτσια, με τη συνοδεία από τις φιλές τους που είχαν 
ήδη κάνει Μπατ Μιτσβά τον περασμένο μήνα.      
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον Σοφολογιότατο Ραββί-
νο κ. Ισαάκ Μιζάν, ο οποίος δίδαξε και καθοδήγησε τα νεαρά 
κορίτσια σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οι ελληνο-εβραϊκές ρίζες μίας μυθικής οικογένειας

Η οικογένεια Ντασώ είναι συνδεδεμένη με την ομώνυμη αε-
ροναυπηγική βιομηχανία, τον γαλλικό εθνικό αερομεταφο-
ρέα Air France, την εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών General 
Aeronautique Marcel Dassault, αλλά και την εφημερίδα «Φι-
γκαρό», της οποίας είναι ιδιοκτήτρια. 
Η μυθική αυτή οικογένεια έχει ρίζες από την Εβραϊκή Κοινό-
τητα της Θεσσαλονίκης. Ο 87χρονος σήμερα Γάλλος κροίσος 
Σερζ Ντασώ, γερουσιαστής του κεντροδεξιού κόμματος Ένω-
ση για ένα Λαϊκό Κίνημα (UMP) και πρώην δήμαρχος του Κορ-
μπέιγ Εσόν (1995 και 2001) είναι απόγονος της οικογένειας 
Αλλατίνη και συγκεκριμένα της Νοεμί Αλλατίνη που γεννήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη το 1860 και πέθανε στο Παρίσι το 1928, 
κόρη του Δαρείου Αλλατίνη, εκ των ιδρυτών της επιχειρηματι-
κής οικογένειας.
Τη γενέτειρα της γιαγιάς και προγιαγιάς τίμησε φέτος η οικο-

γένεια Ντασώ, που χρηματοδότησε την ανακαίνιση μιας αίθου-
σας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσα-
λονίκης. Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αίθουσας έγιναν στις 
11.6.2012, παρουσία του δισέγγονου της Νοεμί Αλλατίνη, Λο-
ράν Ντασώ, γιου του Σερζ, που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη 
με τη σύζυγό του γι’ αυτό τον σκοπό. Ο ίδιος αποκάλυψε την 
επιγραφή με το νέο όνομα της αίθουσας εκθέσεων που φέρει 
και τα δύο επίθετα: «Allatini - Dassault».
Η υποστήριξη της γαλλικής εταιρείας εις μνήμην των Αλλατίνη 
-οικογένεια που συνέβαλε να διαμορφωθεί η σύγχρονη Θεσσα-
λονίκη- συμπίπτει με την εκατονταετή επέτειο από την απελευ-
θέρωση της πόλης, μίας πόλης όπου μεγαλούργησαν επί έναν 
αιώνα οι πρόγονοί τους, αφήνοντας εντυπωσιακά οικοδομήμα-
τα να θυμίζουν το κοσμοπολίτικο παρελθόν της.
Η οικογένεια Ντασώ κατά τη διήμερη παραμονή της στη Θεσ-
σαλονίκη επισκέφθηκε τους Μύλους Αλλατίνη, το Κέντρο Ιστο-
ρίας Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία της 
οικογένειας Αλλατίνη και για τα αρχεία της στρατιωτικής γαλ-
λικής παρουσίας 1916-18 στην πόλη, τους βασιλικούς τάφους 
της Βεργίνας και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιάννη Μπου-
τάρη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από τον Γάλ-
λο μεγιστάνα να συνεισφέρει στην οικονομική ζωή της πόλης.
Η βίλα Αλλατίνη -η εξοχική κατοικία της οικογένειας στην άλ-
λοτε συνοικία των «Εξοχών» όπου έζησε η γιαγιά Νοεμί (1895-
1907) - σήμερα στεγάζει την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Το βι-
ομηχανικό συγκρότημα του Μύλου, στην οδό Ανθέων (έργα του 
Βιταλιάνο Ποζέλι), η ομώνυμη κεραμοποιεία, η τράπεζα στην 
πλ. Χρηματιστηρίου, η πρώτη έπαυλη των Αλλατίνη στον Φρα-
γκομαχαλά, αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της παρουσί-
ας Αλλατίνη, μοναδικά μνημεία της βιομηχανικής και αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς της πόλης. Παρά τα σημάδια που άφη-
σε πάνω τους ο χρόνος, κουβαλούν ακόμη την περιπέτεια, τον 
μύθο, τα μυστικά της οικογένειας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η οικογένεια Ντασώ για τις εβρα-
ϊκές ρίζες της, καθώς επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης και είχε κατ΄ ιδίαν συζήτηση με τον πρόεδρο της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.  
Ο κ. Σαλτιέλ δώρισε στην οικογένεια ένα συμβολικό ενθύμιο, 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ιούνιος 2012 Τα Νέα μας
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το λεύκωμα «The Immortal Allatini, Ancestors and relatives of 
Noémie Allatini-Bloch (1860 - 1928)» ειδική έκδοση της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης αφιερωμένη στην παρουσία της οικογένειας 
Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη.

(Αποσπάσματα από την εφημερίδα «Καθημερινή», 1.6.2012) 

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ στον ΒΙΚΤΩΡΑ ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ 
για το ΕΡΓΟ του ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένα σπουδαίο έργο διατήρησης μνήμης και πολιτισμού ολοκλη-
ρώθηκε πρόσφατα στην Κοινότητα Λάρισας, αυτό της ανάδειξης, 
αποτύπωσης και καταγραφής των μνημάτων του παλαιού τμή-
ματος του εβραϊκού νεκροταφείου. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν 
τάφοι που χρονολογούνται από το 1860, οι περισσότεροι από 
τους οποίους είχαν υποχωρήσει μέσα στο έδαφος, ενώ οι πλά-
κες τους είχαν μαυρίσει και οι επιγραφές τους είχαν σβηστεί. 
Η πρωτοβουλία για την αποτύπωση των παλαιών τάφων ανή-
κει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, το οποίο θέλη-
σε με αυτόν τον τρόπο αφενός να καταγράψει τα ονόματα των 
ανθρώπων που έζησαν και πέθαναν στην Κοινότητα Λάρισας 
και αφετέρου να εξασφαλίσει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα 
μπορεί να εντοπίσει εύκολα και σίγουρα τους τάφους των προ-
σφιλών του νεκρών. 
Η πραγματοποίηση αυτού του ιερού και μεγαλόπνοου σχεδί-
ου υπήρξε έργο του ακούραστου και πάντα δημιουργικού κ. 
Βίκτωρα Βενουζίου από τη Θεσσαλονίκη, που πρόθυμα αντα-
ποκρίθηκε στην έκκληση της Κοινότητας Λάρισας να αναλάβει 
αυτή την εργασία, αφού είχε ήδη την εμπειρία από αντίστοι-
χες εργασίες στα εβραϊκά νεκροταφεία Τρικάλων και Καβάλας. 
Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, κατά τα 
οποία ο κ. Βενουζίου, εκτός από την προσωπική του εργασία, 
στρατολόγησε επίσης τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων καθώς 
και εθελοντές συνεργάτες από την Κοινότητα, που εργάστη-
καν κάτω από τις υποδείξεις και εντολές του. Οι παλιοί τάφοι 
αναδείχτηκαν από τα χώματα, καθαρίστηκαν, αριθμήθηκαν, 
φωτογραφήθηκαν και αποτυπώθηκαν σε λεπτομερές τοπο-
γραφικό του χώρου. Οι επιγραφές τους ξαναγράφτηκαν και 

τα στοιχεία που περιλάμβαναν καταγράφηκαν σε πίνακες, ενώ 
τα υπόλοιπα στοιχεία των νεκρών συμπληρώθηκαν από τα μη-
τρώα της Κοινότητας. 
Συγκεντρώνοντας, τέλος, όλα αυτά τα στοιχεία ο κ. Βενουζίου 
δημιούργησε έναν χρηστικό Οδηγό-λεύκωμα, που περιλαμβάνει 
ιστορικά στοιχεία, αναλυτικές καταστάσεις και φωτογραφίες 
τον οποίο και παρέδωσε στην Κοινότητα Λάρισας, σε ειδική συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε γι’ αυτόν το σκοπό. 
Για την ανεκτίμητη συμβολή του κ. Βενουζίου στην ολοκλήρω-
ση του παραπάνω έργου και στη σύνταξη της σχετικής μελέ-
της, η Κοινότητα Λάρισας οργάνωσε προς τιμήν του εκδήλωση 
κατά τη διάρκεια του Καμπαλάτ Σαμπάτ της Παρασκευής 18 
Μαΐου 2012. Έτσι τα μέλη της Κοινότητας είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για το τεράστιο έργο που πραγματοποιήθη-
κε, «έργο ιερό, που πέρα και πάνω απ’ όλα έχει σαν σκοπό τη 
διατήρηση της μνήμης και την απότιση τιμής στους προγόνους 
μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εισήγησή του ο πρό-
εδρος της Κοινότητας κ. Μώρις Μαγρίζος. Ο κ. Μαγρίζος κάλε-
σε τον κ. Βενουζίου να παραλάβει τιμητική πλακέτα λέγοντας 
ότι «Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτόν τον 
άνθρωπο, που, με τόση αγάπη και ανιδιοτέλεια, πρόσφερε τις 
υπηρεσίες του στην Κοινότητά μας». 
Με πολύ θερμά και επαινετικά λόγια μίλησε επίσης για τον κ. 
Βενουζίου, ο Ραββίνος Λάρισας κ. Ηλίας Σαμπετάι, συγχαίροντάς 
τον για τις συνεχείς του προσπάθειες για το καλό των εβραϊκών 
κοινοτήτων και ευχόμενος να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του. 
Ο κ. Βενουζίου, φανερά συγκινημένος, παρέλαβε την τιμητι-
κή πλακέτα δηλώνοντας ότι ήταν και για τον ίδιο εξαιρετική τι-
μή να εργαστεί για την Κοινότητα Λάρισας και πρόσθεσε ότι η 
μελέτη του ιερού χώρου του νεκροταφείου τον έφερε σε επα-
φή με την κουλτούρα και τις παραδόσεις της Κοινότητας, έτσι 
όπως αποτυπώνονται στα ταφικά μνήματα και του χάρισε πολ-
λές συγκινήσεις. Τέλος, ο κ. Βενουζίου ευχαρίστησε τους συ-
νεργάτες του και παρότρυνε τα μέλη της Κοινότητας να φρο-
ντίζουν με ενδιαφέρον και με αγάπη το νεκροταφείο, βοηθώ-
ντας την Κοινότητα σ’ αυτή την ιερή υποχρέωση.  

ΒΟΛΟΣ 

Απονομή υποτροφιών σε φοιτητές

Στις 28 Μαΐου 2012, για τέταρτη συνεχή χρονιά, διοργανώθη-
κε εκδήλωση στο αμφιθέατρο «Σαράτση» του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, κατά την οποία δόθηκαν από την Ι.Κ. Βόλου τέσ-
σερις υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές μέλη πολύτεκνων 
οικογενειών.
Τρεις από τις υποτροφίες -ύψους 1.000 ευρώ η κάθε μία-, έγι-
ναν με την ευγενική χορηγία του κ. Ζαχαρία Σακκή, δωρητή της 
Ι.Κ. Βόλου και μία των 500 ευρώ έγινε από την κα Λούνα Κοέν, 
μέλος της Κοινότητας. 
Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία του πρύτανη του Πανεπιστημίου 
κ. Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη, ο οποίος ευχαρίστησε και επαί-
νεσε την Ι.Κ. Βόλου για τη σημαντική αυτή ενέργεια, η οποία, 
όπως τόνισε, «αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση». Επίσης επε-
σήμανε πως η Ι.Κ. Βόλου δραστηριοποιείται σημαντικά στην κοι-
νωνική ζωή της πόλης και είναι ο μοναδικός φορέας που ανα-
λαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αίθουσας 

«Allatini - Dassault» 
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Ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρ-
σέλ Σολομών, ο οποίος μίλησε για τη σημασία της συνεισφο-
ράς στο κοινωνικό σύνολο, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.   
Στη συνέχεια έγινε μία σύντομη αναφορά από τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας στο Μιλάνο, κ. Νικόλαο Βελλητσιώ-
τη, στον κ. Ζαχαρία Σακκή και ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα 
πέντε χρόνια έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τη χορήγη-
ση υποτροφιών κάτι που θα γίνει σε συνεργασία με την Ι.Κ. Βό-
λου και την Ελληνική Κοινότητα του Μιλάνου. 
Ακολούθησε η απονομή των υποτροφιών στους Αναστασία Κα-
ψάλη, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Κασσιανή 
Ιακωβάκη, από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πολυξένη 

Ανδρονίκου, από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, & Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας και στον Κωνσταντίνο Μπραντίτσα, από 
το Τμήμα Κτηνιατρικής. Μαζί με την υποτροφία δόθηκε στους 
φοιτητές το βιβλίο «Μια Ζωή -100 χρόνια» του Ζαχαρία Σακκή 
και μία αναμνηστική περγαμηνή από τον πρύτανη, τον πρόεδρο 
της Ι.Κ. Βόλου, τον κ. Ζαχαρία Σακκή και την κα Λούνα Κοέν.  
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του αναπληρωτή κα-
θηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
κ. Δημητρίου Μπενέκου, ο οποίος αναφέρθηκε στην από πολ-
λών ετών πολύπλευρη κοινωνική συνεισφορά της Ι.Κ. Βόλου.   
Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε το μουσικό σύνολο της 
κας Χριστίνας Μαργαρίτου, καθηγήτριας Μουσικής, που μαζί 
με πέντε μαθήτριές της απέδωσαν τραγούδια με τις μελωδι-
κές τους φωνές. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις 
του Πανεπιστημίου, ο αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ και πρόεδρος της 
Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζος, το μέλος του Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσ-
σαλονίκης κ. Ζήκος Παρέντε, η εντεταλμένη σύμβουλος του 

ΟΠΑΙΕ κα Αννίτα Πίντο, μέλη της Ι.Κ. Βόλου και πλήθος κόσμου.  
Η εκδήλωση καλύφθηκε εκτενώς από τον τοπικό Τύπο.

ΡΟΔΟΣ 

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Η Ι.Κ. Ρόδου, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει από τις 19 έως τις 
22 Ιουλίου 2012 εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης του Ολο-
καυτώματος των Εβραίων της Ρόδου και της Κω. 
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:
Στις 19 Ιουλίου 2012, προβολή ταινίας στο Δημοτικό Θέατρο 
στο Μανδράκι.
Στις 20 Ιουλίου 2012, τέλεση «Ασκαβότ» στο εβραϊκό νεκρο-
ταφείο, λειτουργία Καμπαλάτ Σαμπάτ στη Συναγωγή και προ-
αιρετικό δείπνο.
Στις 21 Ιουλίου 2012, πρωινή λειτουργία και «Μπεραχά» στο 
χώρο της Συναγωγής, συναυλία με τον Μάριο Φραγκούλη με 
τη φιλική συμμετοχή του Γιώργου Περή στο Θέατρο Μεσαιω-
νικής Πόλης «Μελίνα Μερκούρη», τα έσοδα της οποίας θα δο-
θούν για το συσσίτιο του Δήμου Ροδίων. 
Στις 22 Ιουλίου 2012 επιμνημόσυνη δέηση στη Συναγωγή και 
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.  

ΟΝΟΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Η κα Χέλλα Κούνιο-Ματαλών απέστειλε την παρακάτω αγγε-
λία για το σημαντικό θέμα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος:  
«Όποιος ενδιαφέρεται να ερευνήσει ονόματα θυμάτων του Ολο-
καυτώματος από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να ψάξει στην ιστο-
σελίδα http://research.jmth.gr/index.php?PageLang=english, 
του ερευνητικού κέντρου του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλο-
νίκης. Τα ονόματα έχουν συλλεγεί από τον κ. Χάϊντς Κούνιο, 
μετά από μια επίπονη και μακρόχρονη περίοδο έρευνας που 
διήρκεσε περισσότερα από 15 χρόνια. Κατόρθωσε να συγκε-
ντρώσει περισσότερα από 36.000 ονόματα, από πολλές δια-
φορετικές πηγές από όλον τον κόσμο, όπως οργανώσεις για 
την έρευνα του Ολοκαυτώματος, στρατόπεδα συγκεντρώ-
σεως, προσωπικές επαφές και άλλες πολλές πηγές. Η βάση 
δεδομένων δωρήθηκε στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και στο Yad 
Vashem. Μπορεί κανείς να την ερευνήσει μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και σύντομα θα μπορεί να την 
βρει και στην ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλο-
νίκης. Ο κ. Χάϊντς Κούνιο, προσπάθησε να συγκεντρώσει 19 
διαφορετικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα θύματα. Αν 
κάποιος θεωρεί πως κάποια πληροφορία είναι ανακριβής, 
αυτό θα ερευνηθεί περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας την πλη-
ροφορία από την πηγή από την οποία αυτή έχει αναφερθεί».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ιούνιος 2012 Τα Νέα μας

Άποψη των επισήμων κατά την εκδήλωση 

Τα Νέα μας     € 0,01
•  Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), Βουλής 36, 105 57 Aθήνα, 

τηλ.: 210 3244315-8 
•  Eκδότης: O Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε., κ. Δαυίδ Σαλτιέλ 
•  Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία 
• Κωδ. ταχυδρόμησης 3905 
•  Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 

142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

Ο πρόεδρος 

της Ι.Κ. Βόλου 

κατά την επίδοση 

των υποτροφιών 
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Με την άφιξή τους στην Πολωνία, και λίγο πριν ξεκινήσει το 
EURO 2012, oι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Ιταλίας, της 
Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Αγγλίας επισκέφθηκαν το Άου-
σβιτς. Οι διάσημοι ποδοσφαιριστές άφησαν για λίγο τις προπο-
νήσεις και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις και ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του  πρώην ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης, θέλο-
ντας να δώσουν το δικό τους αντιρατσιστικό μήνυμα. 
Η Εθνική της Αγγλίας, εκτός από το Άουσβιτς, επισκέφθηκε επί-
σης το εργοστάσιο του Οσκαρ Σίντλερ στην Κρακοβία. Ο Άγγλος 
αμυντικός Τζ. Λέσκοτ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «στο μέλλον 
επισκέψεις σε μέρη όπως αυτά θα είναι στο κέντρο του ενδια-
φέροντος όπως και οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις». 
Τους παίκτες της Εθνικής Ιταλίας συνόδεψαν στην περιήγησή 
τους στο Άουσβιτς (φωτογραφία) ο πρόεδρος το ΚΙΣ Ιταλίας και 

Ιταλοί επιζώντες 
του Ολοκαυτώ-
ματος. Μετά την 
ξενάγηση, και κα-
θισμένοι ανάμεσα 
στις σιδηροδρομι-
κές γραμμές, οι 
ποδοσφαιριστές 
άκουσαν συγκι-
νημένοι τις μαρ-
τυρίες των συμπα-
τριωτών τους επι-

ζώντων. «Πολύ λίγα απ΄ αυτά που νιώθω μπορώ να τα εκφρά-
σω με λόγια. Η κατανόηση χρειάζεται χρόνο», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Ιταλός ποδοσφαιριστής Ρ. Μοντολίβο. Από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος του ΚΙΣ Ιταλίας Ρ. Γκατένια δήλωσε: «Η ιταλική 
εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μπορεί να μεταδώσει ένα δυνατό 
αντιρατσιστικό μήνυμα καλύτερα απ’ οποιονδήποτε άλλο. Οι 
ποδοσφαιριστές μπορούν να αγγίξουν τους νέους -κυρίως- και 
να τους διαφωτίσουν για το τι μπορεί να συμβεί αν η κοινωνία 
αποτύχει να … ‘‘κάνει τάκλινγκ’’ στο ρατσισμό».
Την παράλειψη της Εθνικής Γαλλίας να προβεί σε ανάλογη επί-
σκεψη-προσκύνημα στιγμάτισε με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος 
του ΚΙΣ Γαλλίας Ρισάρ Πρασκιέ. «Παρά τα 850 μίλια απόστασης 
που χώριζαν την Εθνική Γαλλίας από το Αουσβιτς, (η ομάδα της 
Γαλλίας έμεινε στο Ντόνετσκ, της Ουκρανίας), ένα αεροπλάνο 
θα έλυνε το θέμα της απόστασης», τόνισε ο Ρ. Πρασκιέ. 

 

Επανέκδοση του βιβλίου του Α. Χίτλερ «Ο Αγών μου» 

Το κρατίδιο της Βαυαρίας, το οποίο έχει τα εκδοτικά δικαιώμα-
τα του αντισημιτικού βιβλίου «Ο Αγών μου», που έγραψε ο Χίτ-
λερ, δεν έχει επιτρέψει από το 1945 την επανέκδοσή του. Κα-
θώς από το 2015 αποδεσμεύονται τα εκδοτικά δικαιώματα, το 
κρατίδιο της Βαυαρίας προτίθεται να επανεκδώσει το βιβλίο 
«Ο Αγών μου», το οποίο στη νέα του μορφή θα περιέχει σχό-
λια ιστορικών, καθώς και μία ειδική έκδοση για τα σχολεία που 
θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια. 
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Γερ-

μανίας κ. Ντίτερ Γκράουμαν δήλωσε πως η απόφαση αυτή του 
κρατιδίου της Βαυαρίας είναι μία «υπεύθυνη» απόφαση και μία 
«καλή ιδέα». Σε δηλώσεις του ο κ. Γκράουμαν τόνισε: «προτι-
μώ να δω μία εμπεριστατωμένη και σχολιασμένη έκδοση από 
το κρατίδιο της Βαυαρίας, παρά μία έκδοση από κάποιους που 
επιθυμούν να βγάλουν κέρδος από τους Ναζί» και συμπλήρω-
σε: «φυσικά θα προτιμούσα το βιβλίο αυτό να εξαφανιζόταν 
μέσω της περιφρόνησης».
Ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας κ. Μάρκους Σόιντερ 
δήλωσε πως πρόθεση του κρατιδίου είναι να κυκλοφορήσει 
μία έκδοση με σχόλια διακεκριμένων ιστορικών ούτως ώστε 
να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ως προπαγάνδα από τους 
ακροδεξιούς.    
Δηλώσεις για το θέμα έκανε και η επικεφαλής του Γραφείου 
του Βερολίνου της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής κα Ντίντρε 
Μπέργκερ, η οποία επεσήμανε πως «το βιβλίο αυτό παρουσίαζε 
μία θεωρία γενοκτονίας η οποία τότε τέθηκε σε εφαρμογή ενώ 
συνεχίζει να ασκεί μία τρομακτική έλξη σε πολλά νέα παιδιά. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρό-
πο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η νέα έκδοση του βιβλίου».  

(EJC, 26.4. 2012) 

It takes two…

Πριν από τρία χρό-
νια, στις 14 Ιουνίου 
2009 ο πρωθυπουρ-
γός του Ισραήλ Βε-
νιαμίν Νετανιάχου 
δήλωσε ότι η κυβέρ-
νησή του αναγνωρί-
ζει την ανάγκη ίδρυ-
σης ενός Παλαιστι-
νιακού κράτους και 
προσφέρθηκε να 
συναντηθεί με τον 
Παλαιστίνιο ηγέτη 
Μαχμούντ Αμπάς για 
τη διαπραγμάτευση 
της συμφωνίας. 
Τη δήλωση αυτή θέ-
λησε να υπενθυμί-
σει το Παγκόσμιο 

Εβραϊκό Συνέδριο (Π.Ε.Σ.) με τη διαφήμιση της φωτογραφίας. 
Η διαφήμιση -που καταχωρήθηκε σε ευρωπαϊκές και αμερικα-
νικές εφημερίδες στις 14.6.2012- αντιπροσωπεύει παράλληλα 
την υποστήριξη του ΠΕΣ στην επιθυμία του Ισραήλ για ειρήνη. 
Η αφίσα με το σλόγκαν «Χρειάζονται δύο για να γίνει ειρήνη» 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Τρία χρόνια έχουν 
περάσει. Και οι Παλαιστίνιοι ακόμη δεν προτίθενται να ξεκινή-
σουν απ’ ευθείας συνομιλίες χωρίς προκαθορισμένους όρους. 
Ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Παλαιστίνιοι, ούτε κανείς από εμάς 
που επιθυμούμε την ειρήνη στην περιοχή μπορούμε να αντέ-
ξουμε περαιτέρω καθυστέρηση». Και καταλήγει: «Δεχθείτε την 
πρόσκληση για συνομιλία, Πρόεδρε Αμπάς».

 EΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ   ΣΜ 
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