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Εκφράζοντας την αντίδρασή τους στα αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμών στο
εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων (πέντε φορές κατά το τρέχον έτος), ανώνυμοι
και επώνυμοι Γιαννιώτες κινητοποιήθηκαν και συγκρότησαν την «Πρωτοβουλία
Πολιτών» με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το σύνολο των υγιώς σκεπτόμενων
ανθρώπων της πόλης, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον νέες επιθέσεις στο εβραϊ-
κό νεκροταφείο. 
Αρχικά συντάχθηκε από τους πρωτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας ένα κείμε-
νο-διαμαρτυρία το οποίο, από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, συνυπογράφηκε
από 80 Γιαννιώτες, μεταξύ των οποίων οι πρώην δήμαρχοι Τ. Παπασταύρος, Χ.
Τόλης, Λ. Γκλίναβος και Αλ. Σόφης, ο αντινομάρχης Παν. Κολόκας, ο νομαρ-
χιακός Σύμβουλος Ν. Καττής, ο αντιδήμαρχος Επ. Ριστάνης, οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Α. Ασημακοπούλου και Τρ. Αλμπάνης, καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, δημοσιογράφοι κ.ά. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο: «Οι επαναλαμβανόμενες βεβηλώ-
σεις στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης μας, δεν ανακαλούν μόνο μνήμες του
1944 στην ισραηλιτική κοινότητα, αλλά προσβάλλουν βάναυσα την ιστορία της
πόλης και την αξιοπρέπειά μας…». Και το κείμενο καταλήγει ότι η πρωτοβουλία
της δραστηριοποίησης θα δώσει το μήνυμα ότι:
«-Τα Γιάννενα σέβονται τη δημοκρατία, την πολυπολιτισμικότητα και το δικαίωμα
των πάντων να ζουν και να δημιουργούν ελεύθεροι.
-Το νεκροταφείο, δεν αποτελεί μόνο ιερό θρησκευτικό χώρο της ισραηλιτικής κοι-
νότητας, αλλά και πολιτισμικό μνημείο της πόλης.
-Η βεβήλωση των ιερών αποτελεί εσχάτη προσβολή της ανθρώπινης ύπαρξης.
-Η βαρβαρότητα δεν έχει θέση στη ‘μικρή - μεγάλη’ μας πόλη».

Την άτυπη διακήρυξη αυτής της κίνησης ανέγνωσε ο κ. Χρήστος Γρίβας, στη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε στα Γιάννενα, στις 28.7.09, καλώντας
όλους τους ενεργούς πολίτες να πάρουν μέρος. Όπως ανακοινώθηκε, στις

«Πρωτοβουλία Πολιτών» 
για τις επιθέσεις στο εβραϊκό 

νεκροταφείο Ιωαννίνων

Συνέχεια στη σελ. 6
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AΠΟ TH ΣYNTAΞH

ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ αντίδραση που εκφράστηκε από την «Πρωτοβουλία Πο-
λιτών» για τους συνεχείς βανδαλισμούς του εβραϊκού νεκροταφείου των Ιω-
αννίνων αποδεικνύει ότι υπάρχουν υγιή κύτταρα στην ελληνική κοινωνία. Από
μόνοι τους κάτοικοι της ηπειρωτικής πρωτεύουσας ανέλαβαν την πρωτο-
βουλία να διαμαρτυρηθούν εμπράκτως για τα όσα συμβαίνουν κατά της εκεί
παλαιοτάτης ισραηλιτικής κοινότητας, όπως επίσης κατά της αδυναμίας(;)
των τοπικών Αρχών να ασκήσουν το ρόλο τους. 

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, από τα περισσότερο γενναιόψυχα τμήματα του ελληνικού
λαού, δεν ήταν δυνατόν να δεχθούν την «ύβρι» της βαρβαρότητας που εκ-
φράζουν οι πράξεις των νεοναζιστών. Η αντίδραση των Ηπειρωτών αποτε-
λεί όμως και μία έμμεση απάντηση στους δικαστές των Αθηνών που αθώ-
ωσαν τον Πλεύρη για το «επιστημονικό» λιβελογράφημά του, με το οποίο
–ακριβώς- προτρέπει σε πράξεις βίας κατά των Εβραίων.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ, λοιπόν, μηνύματα περιέχει η ενέργεια των κατοίκων των Ιω-
αννίνων και ως τέτοια την αναγνωρίζει και την τιμά ο Ελληνικός Εβραϊσμός. 

Μ.Κ.

Η «Αναίρεση υπέρ του Νόμου» στον Άρειο Πάγο

Στις 15 Οκτωβρίου 2009 θα εξεταστεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
το σκεπτικό βάσει του οποίου ζητήθηκε  από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου κ. Φώτη Μακρή, η «Αναίρεση υπέρ του Νόμου» κατά της 913/2009 από-
φασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, το οποίο αθώωσε τον Κ. Πλεύρη
από τις κατηγορίες της δημόσιας πρόκλησης σε πράξεις βίας και της έκφρα-
σης προσβλητικών ιδεών, μέσω του βιβλίου του «Εβραίοι – Όλη η Αλήθεια». 
Στο σκεπτικό της άσκησης Αναίρεσης υπέρ του Νόμου, ο αντεισαγγελέας επε-
ξηγεί και τεκμηριώνει τη θέση του ότι οι διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου
927/1979 δεν εφαρμόστηκαν σωστά από το Εφετείο στη συγκεκριμένη υπό-
θεση. 
Υπενθυμίζεται ότι η Αναίρεση υπέρ του Νόμου δεν οδηγεί  σε αναθεώρηση της
δίκης Πλεύρη. 

άμεσες ενέργειες της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» είναι η διοργάνωση εκδήλωσης
εντός του φθινοπώρου στον περιβάλλοντα χώρο του νεκροταφείου. Κατά την εκ-
δήλωση, σε μια συμβολική κίνηση, οι πολίτες θα δημιουργήσουν “ανθρώπινη
ασπίδα” προστασίας του περιμετρικού τοίχου του νεκροταφείου. 

Επίσης, δημιουργήθηκε το ιστολόγιο της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» στο
polites1.blogspot.com, στο οποίο έχει αναρτηθεί το κείμενο αυτό, ούτως ώστε
κάθε ενδιαφερόμενος να το συνυπογράφει και να δηλώνει την ενεργή συμμετο-
χή του στην πρωτοβουλία. Για τον ίδιο σκοπό δημιουργήθηκε και λειτουργεί η δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mnimio@gmail.com, στην οποία ο καθέ-
νας μπορεί να στείλει τις ιδέες και τις προτάσεις του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από
τις πρώτες μέρες λειτουργίας του ιστολογίου, οι υπογραφές έφτασαν τις 101. 

Το Κ.Ι.Σ., με επιστολή του προς τον εκπρόσωπο της «Πρωτοβουλίας» κ. Χρή-
στο Γρίβα, εξέφρασε την αναγνώριση και την εκτίμηση του Ελληνικού Εβραϊσμού
για την «πρωτοβουλία αυτή η οποία αποδεικνύει ότι η τίμια ηπειρώτικη συνείδη-
ση δεν ανέχεται πράξεις μισαλλοδοξίας και διωγμών».

«Με λοστούς και τσεκούρια»

Η κα Αννα Φραγκουδάκη, σε άρθρο της με τίτλο «Με λοστούς και τσεκούρια»,
που δημοσιεύθηκε στις 18.7.2009, στο ένθετο «Βιβλιοδρόμιο» των «Νέων», γρά-
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ΥΠΟΤΡΟΦIΑ Αλμπέρτο Ναρ 2009

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α  

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέθεσε στην Ομάδα για τη Μελέτη της
Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας (http://histjews.blogspot.com/) την υπόδειξη
ερευνητών/ερευνητριών που θα τιμηθούν με την υποτροφία «Αλμπέρτο Ναρ» για
το έτος 2009. Η υποτροφία ανέρχεται στα 3.000 ευρώ και θα απονεμηθεί σε
έναν ή δύο ερευνητές/ερευνήτριες. Κατόπιν τούτου η Ομάδα προσκαλεί τους εν-
διαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση. 
Η υποτροφία αφορά στη συγγραφή πρωτότυπης μελέτης με θέμα σχετικό με την
ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας. Απευθύνεται σε νέους ερευνητές και ερευ-
νήτριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπλήρωσης των μεταπτυχιακών, διδακτορι-
κών, ή μετα-διδακτορικών τους σπουδών, ή έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορι-
κή τους διατριβή μετά την 1η Ιανουαρίου 2005. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Νο-
εμβρίου 2009. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: βιογραφικό σημείωμα,  ερευ-
νητική πρόταση έκτασης 1.500 λέξεων -που να περιέχει τον τίτλο και μια ανα-
λυτική περιγραφή του θέματος- τα ονόματα, διευθύνσεις και e-mail δύο ιστορι-

κών στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί η επιστημονική επιτροπή κατά την αξιο-
λόγηση της πρότασης. 
Οι αιτήσεις θα κριθούν από επιστημονική επιτροπή και τα ονόματα των επιλεγέ-
ντων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Στη συνέχεια οι υπότροφοι
οφείλουν να εκπονήσουν μελέτη έκτασης άρθρου και να την υποβάλουν μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου 2010. Πριν από την ολοκλήρωση και κατάθεση της μελέτης
τους οι υπότροφοι θα προσκληθούν να δώσουν μία διάλεξη στο πλαίσιο των μη-
νιαίων σεμιναρίων που οργανώνει η Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των
Εβραίων της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη καθώς και μία ομιλία υπό την αιγίδα της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 
Γλώσσες υποβολής των αιτήσεων και συγγραφής των μελετών είναι τα ελληνι-
κά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε μορφή word ή pdf στη διεύ-
θυνση: histjews@gmail.com. Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να απευθυνθούν στην ίδια διεύθυνση.

Για τον Αβραάμ Κοέν
� Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης συνήλθε μόλις πληροφο-

ρήθηκε τον θάνατο του
ΑΒΡΑΑΜ (ΜΙΝΟΥ) ΚΟΕΝ

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στην
προσωπικότητα του εκλιπόντος τονίζοντας πως υπήρξε ακούραστος εθελοντής στις
δεκαετίες που ακολούθησαν την ανασύσταση της Κοινότητας. Διετέλεσε πρόε-
δρος του Ιδρύματος «Ετς – Αχαΐμ» φροντίζοντας για την έκδοση των θρησκευτι-
κών βιβλίων που υπήρξαν η βάση για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών
της Κοινότητας Θεσσαλονίκης για δεκαετίες. Επίσης, υπηρέτησε τις Επιτροπές
Συναγωγών και Νεκροταφείου και συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση και προ-
αγωγή των θρησκευτικών μας παραδόσεων. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε μετά από σχετική απόφαση Κοινοτικού
Συμβουλίου και βοήθησε ουσιαστικά στη δημιουργία του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητας, το οποίο συνέχισε να στηρίζει με την ίδια αγάπη στα χρόνια που ακο-
λούθησαν. Υπήρξε άξιος Εβραίος οικογενειάρχης που διαπαιδαγώγησε τα παι-
διά του σύμφωνα με τα εβραϊκά ιδεώδη και τους μετέδωσε την φλόγα του εθε-
λοντισμού. Κατόπιν το Κοινοτικό Συμβούλιο 

αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος. 
2. Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τα συλλυπητήριά του και την

συμμετοχή του στο πένθος της.
3. Να δωρίσει, εις μνήμην του εκλιπόντος, το ποσό των 500 ευρώ υπέρ των σκο-

πών του Δημοτικού Σχολείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.
4. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του αειμνήστου και να το δη-

μοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.

Ο Πρόεδρος
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γραμματέας 
ΙΝΟ - ΙΣΑΑΚ Λ. ΑΝΤΖΕΛ

� Η Επιτροπεία του Ιδρύματος «Ετς- Αχαΐμ», με βαθιά οδύνη, συνήλθε σε έκτα-
κτη συνεδρίαση σήμερα 30 Ιουλίου 2009 και ώρα 11 π. μ., ύστερα από τη

θλιβερή αγγελία του θανάτου του αείμνηστου 
ΑΒΡΑΑΜ (ΜΙΝΟΥ) ΚΟΕΝ

που διετέλεσε επί σειρά ετών, αντιπρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής, του Ιδρύ-
ματός μας και 

αποφάσισε ομόφωνα :
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να κατατεθεί στη μνήμη του και αντί στεφάνου το ποσό των 300 ευρώ, υπέρ

του Γηροκομείου «Σ. Μοδιάνο».
3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημο-

σιευθεί στον εβραϊκό Τύπο.
4. Να παραστεί σύσσωμη στην κηδεία του. 

Η Πρόεδρος
ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΑΧΙΑ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ

Για τον Ελιέζερ Καμπελή 
� Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Λάρισας συνήλθε έκτακτα σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου

2009, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του
ΕΛΙΕΖΕΡ ΚΑΜΠΕΛΗ

Πατέρα του ελεγκτού του Δ.Σ. της Κοινότητας κ. Ηλία Καμπελή 
Ψηφίζει:

1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ι.Κ. Λάρισας στους οικείους του και να
τους επιδοθεί το ψήφισμα αυτό. 

2. Να διατεθεί στη μνήμη του, αντί στεφάνου, το ποσό των 200 ευρώ στο 8ο Δη-
μοτικό Σχολείο Λάρισας. 

3. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στο ενημερωτικό δελτίο του Κ.Ι.Σ. «Τα νέα
μας». 

Ο Πρόεδρος
ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας

ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΡΙΖΟΥ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με την ευκαιρία του Ρος Ασανά 5770 απευθύνει προς όλους
τους ομοθρήσκους, τις Κοινότητες και τους Συλλόγους τον πατροπαράδοτο χαιρετισμό

ΤΙΖΚΟΥ ΛΕΣΑΝΙΜ ΡΑΜΠΟΤ
και εύχεται υγεία και ευτυχία

Σανά Τοβά -  

Τα Νέα μας ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς 2009
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς 2009 Τα Νέα μας

� Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήπο-

τε τρόπο συμμετείχαν και συμπαραστάθηκαν στο

βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια της αγαπη-

μένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας Λουΐζας

Οβαδία.

Τα παιδιά

Λουνάρ & Μιχάλης Κοέν

Αβραάμ Οβαδίας

Τα εγγόνια

Ηλίας & Ζακίνος Κοέν

Οι λοιποί συγγενείς

� Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαρα-

στάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για την απώλεια

του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού

και αδερφού Αβραάμ Χαΐμ Κοέν. Ευχόμαστε στους

ομοθρήσκους οι ευλογίες του κοανούτ για υγεία και

ειρήνη να εισακουστούν από τον Παντοδύναμο. 

Φερμόζα Κοέν

Βίκτωρ, Νινέτα & Σιβάν Κοέν

Ηλίας Κοέν

Ερρίκος, Μιρέλλα & Μινούλης Κοέν

Έλλη & Λέων Μαγρίζου

Ρούλα, Αλέγρη Μωϋσή

� Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση στο

βαρύ μας πένθος για την απώλεια της λατρευτής

μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδερφής Βίκας

Σαπόρτα.

Ο σύζυγος Δαν

Τα παιδιά Σαμ,  Ντόρα

Τα αδέλφια Μάκης, Έττυ

Ο εγγονός Δανιήλ

Οι λοιποί συγγενείς

� Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και

συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας για

την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς

και θείας Ζουλής Κοέν.  

Τα παιδιά Έστερ & Herni Κοέν – Irrthum

Τα εγγόνια

Δάφνη Δαυίδ

Christophe & Thierry Irrthum

Οι λοιποί συγγενείς

� Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ευχαριστεί θερ-

μά τον κ. Russel Courts για την εθελοντική προ-

σφορά του στη δημιουργία της αγγλικής έκδοσης

του DVD «Εβραϊκές γειτονιές της Ελλάδας». 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ   

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή σταδιο-

δρομία στους: 

� Ρόζυ Φις του Ιακώβ, που αποφοίτησε από το Τμή-

μα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πα-

νεπιστημίου με βαθμό «Λιαν Καλώς».  

� Xαΐμ Τεπελένη, που πήρε πτυχίο Λογιστικής από τα

ΤΕΙ Πειραιά.  

� Θερμά συγχαρητήρια στον Ηλία Ζαδίκ που εκ-

προσώπησε επάξια την Ελλάδα στη Διεθνή Ολυ-

μπιάδα Μαθηματικών, στη Βρέμη Γερμανίας, και ει-

σήλθε 8ος στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

� Το Δ.Σ. της Ι.Κ. Λάρισας συγχαίρει τα παρακάτω

μέλη της για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. και

τους εύχεται να έχουν πάντα υγεία, καλές σπουδές

και επιτυχίες στη ζωή τους.  

- Μωρίς Κλαδερών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Πάτρας    

- Σαμπίνα Μπέγα, Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης

- Σάρα Κλαδερών, Σχολή Οικιακής Οικονομίας και

Οικολογίας Χαροκοπείου Αθηνών

- Ρόζα Ζακάρ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματι-

κών Κρήτης   

Από την Ι.Κ. Αθηνών  
Η Ι.Κ. Αθηνών διαθέτει για μίσθωση τα κάτωθι ακί-

νητα: 

� Αριστοτέλους 58-60, Αθήνα, διαμέρισμα 2ου ορό-

φου διαμπερές, 112 τ.μ., 4 δωμάτια.

� Πειραιώς 46, κέντρο, γραφεία 7ου ορόφου 582

τ.μ. τα οποία μπορούν να νοικιαστούν και τμηματι-

κά. Επίσης γραφείο 32 τ.μ. στον 5ο όροφο. 

� Τιμ. Βάσσου 17, Πλατεία Μαβίλη, διαμέρισμα

2ου ορόφου κατάλληλο για γραφεία 170 τ.μ. 

� Καλαμίδα 4, Ψυρρή, τρία γραφεία 3ου ορόφου 64

τ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στα γραφεία της Ι.Κ. Αθηνών κα Κοέν, τηλ.
210 32 52 875 και 210 32 52 898. 

Απεβίωσε ο Παναγιώτης Ξυθάλης
Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ψυχικού Παναγιώτης  Ξυθάλης (1929-

2009). Από την υπεύθυνη θέση του στο Δήμο ο Ξυ-

θάλης ήταν αυτός που πρωτοστάτησε για τον ετήσιο

εορτασμό του Χανουκά στην πλατεία του Ψυχικού,

είχε δε τιμηθεί από τον Εβραϊσμό με το άναμμα κε-

ριού κατά την Εορτή. Ο Π. Ξυθάλης, χημικός στο

επάγγελμα, είχε αναπτύξει αξιόλογη επαγγελματική

και κοινωνική δράση (Πρόεδρος της «Ένωσης Χη-

μικών» κ.ά.). Ο Ελληνικός Εβραϊσμός τον θυμάται

για τη φιλία του που έμπρακτα απέδειξε.

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιή-

θηκαν οι θάνατοι των:

- Λέων Αβραάμ Σαμπάχ, ετών  57

- Αλβέρτου Χαΐμ Πιζάντε, ετών 79

- Ιόππης Μαρδοχαίου Φριζή, ετών 87

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. - Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας

γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:

- Αβραάμ Χαΐμ Κοέν, ετών 74 

- Βίκας Δαν Σαπόρτα, ετών 68 

- Ντίνας Οσκαρ Φλωρεντίν, ετών 88  

ΒΟΛΟΣ. - Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστοποιήθη-

κε ο θάνατος της Λουΐζας Ζακίνου Οβαδία, ετών 91.

Η Ι.Κ. Βόλου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια

προς την οικογένεια της εκλιπούσης, που ήταν όμη-

ρος στα γερμανικά στρατόπεδα. Η παρουσία της σε

όλες τις εκδηλώσεις της Ημέρας Μνήμης του Ολο-

καυτώματος, κατά την οποία άναβε ένα κερί, ήταν

πάντα αισθητή.       

ΚΕΡΚΥΡΑ. - Από την Ι.Κ. Κέρκυρας μας γνωστο-

ποιήθηκε ο θάνατος της Έστερ Ιωσήφ Ιωχανά - Αα-

ρών, ετών 59.  

ΤΡΙΚΑΛΑ. - Από την Ι.Κ. Τρικάλων μας γνωστοποι-

ήθηκε ο θάνατος του Ελιέζερ Ηλία Καμπελή, ετών

88 

� Η Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποίησε ότι στις 2.7.09

απεβίωσε στην Αγγλία, σε ηλικία 66 ετών, ο Ραβ-

βίνος Συμεών Φρανσές του Ιωσήφ, ο οποίος κα-

ταγόταν από την Λάρισα.   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

� Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους και συγ-

γενείς, ιδιαίτερα το Ραββίνο της Ι.Κ. Λάρισας κ.

Ηλία Σαμπεθάϊ καθώς και τους ομοθρήσκους της

Λάρισας για την αμέριστη συμπαράστασή τους στον

βαθύτατο πόνο μας για την απώλεια του αγαπημέ-

νου μας συζύγου,  πατέρα  και παππού Ελιέζερ

Ηλία Καμπελή. 

Η σύζυγος Ρίτα Καμπελή
Τα παιδιά Ηλίας Καμπελής & Λούση Λεβή

Τα εγγόνια Ααρών & Νίνα Λεβή

� Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν  στο βαρύτατο

πένθος μας για την απώλεια της πολυαγαπημένης

μας κόρης, αδερφής και θείας Έφης Δανιήλ. 

Η μητέρα Ελβίρα Δανιήλ
Τα αδέλφια Μίμης & Μάρθα Δανιήλ
Τα ανίψια Σάμπης & Σόλων Δανιήλ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Η Ι.Κ. Ρόδου, με τη συνεργασία του Νομάρχη Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαι-
ρίδη, διοργάνωσε φέτος, από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου, σειρά εκδηλώσεων για
να τιμηθεί η μνήμη των Ροδίων και Κώων Ελλήνων Εβραίων που εκτοπίστηκαν στα
ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, ημερομηνία του εκτο-
πισμού των Εβραίων τον Ιούλιο του 1944, στο εβραϊκό νεκροταφείο, όπου τε-
λέστηκε Ασκαβά για τα θύματα. 
Το ίδιο βράδυ, στη Συναγωγή της Ρόδου, έγινε η παρουσίαση του «Βιβλίου της
Μνήμης», μίας ειδικής αφιερωματικής έκδοσης, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα
των εκτοπισθέντων από τη Ρόδο και την Κω, αλλά και των επιζώντων, ταξινομη-
μένα κατά όνομα και οικογένεια. Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, η οποία προέ-
κυψε μετά από  έρευνα και σύγκριση στοιχείων διάρκειας περίπου ενός έτους από
την κα Μπέλλα Ρέστη, υλοποιήθηκε με δωρεά που έγινε από την οικογένεια του
Χίλτον και της Βερονίκ Τζόνας.     
Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αφιέρωση που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του «Βι-
βλίου της Μνήμης», η οποία αναφέρει: «Kάθε  ψυχή είχε ένα όνομα. Όταν  πέ-
ρασαν μέσα από τις πύλες της κόλασης έγιναν   αριθμοί. Όταν  εξοντώθηκαν και
οι ψυχές τους πήγαν στον ουρανό παρέμειναν αριθμοί. Κάθε όνομα  δικαιούται  να
μη λησμονηθεί.

Στη Μνήμη  όλων των δικών μας
Χίλτον και Βερονίκ Τζόνας (Σοριάνο)» 

Η καταγραφή των ονομάτων των θυμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τον
Εβραϊσμό, αλλά και για κάθε Ισραηλιτική Κοινότητα ξεχωριστά. Το «Βιβλίο της
Μνήμης», το οποίο έχει μία ιδιαίτερη κατασκευαστική μορφή, θα εκτίθεται μόνιμα
στην αυλή της Συναγωγής της Ρόδου ως ανάμνηση της κάποτε ζωντανής Κοινό-
τητας, αλλά και ως φόρος τιμής σε όσους χάθηκαν έχοντας μόνο ως χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα έναν αριθμό. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί πίσω, σε κάθε έναν από
αυτούς τους ανθρώπους, το όνομά του, ώστε η μνήμη τους να μείνει στην αιω-
νιότητα.
Κατά την εκδήλωση, ιδιαίτερα συγκινημένη η κα Στέλλα Λεβή, Ροδίτισσα  που επέ-
ζησε και ζει στο εξωτερικό, αλλά επισκέπτεται κάθε χρόνο τη Ρόδο,  δήλωσε: «Σας
ευχαριστώ που φέρατε τις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων πίσω στο σπίτι τους». 
Η τελετή έκλεισε με το άναμμα των 7 κεριών της Μενορά. 

Στις 25 Ιουλίου 2009, στο κινηματοθέατρο «Ρόδον», παρουσιάστηκε το ντοκιμα-
ντέρ του Τώνη Λυκουρέση «Το Τραγούδι της Ζωής». 

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2009, έγινε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Πλα-
τεία Εβραίων Μαρτύρων, επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ιακώβ
Αράρ και ακολούθησε σε συγκινητική ατμόσφαιρα η κατάθεση στεφάνων. Στην εκ-
δήλωση παρέστησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Βαληνάκης, ο οποίος κα-
τέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο νομάρχης κ. Γ. Μαχαιρίδης, ο
βουλευτής κ. Αρ. Παυλίδης, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Χ. Χατζηευθυμίου, αντιδή-
μαρχοι, εκπρόσωποι προξενείων, διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, αρκετοί Ροδίτες αλλά και επισκέπτες. Ξεχωριστή ήταν η
συμμετοχή στην εκδήλωση του κ. Σαμ Μοντιάνο, Ροδίτη Εβραίου, που είναι
ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες από τα ναζιστικά στρατόπεδα.    
Από τον Ιούνιο του 2002 μέχρι σήμερα παρουσιάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της
Ρόδου η μόνιμη έκθεση «Η Εβραϊκή Κοινότητα της Ρόδου», η οποία περιλαμβά-
νει αντικείμενα και ντοκουμέντα από την παρουσία της τοπικής Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας. Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης η Κοινό-
τητα της Ρόδου, ανταποκρινόμενη στο ενδιαφέρον των επισκεπτών για την έκθε-
ση, έκανε την επανέκδοση του καταλόγου της έκθεσης, με έξοδα της Κοινότη-
τας και την επιμέλεια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, ώστε να είναι και πάλι
διαθέσιμος. 

ΘEΣΣAΛONIKH
Πρόταση της Κοινότητας για το March of the LivingΠρόταση της Κοινότητας για το March of the Living

Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβε η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης με την αποστολή
πρότασης στους υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη
Σπηλιωτόπουλο, Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Εξωτερικών κα Ντόρα
Μπακογιάννη καθώς και στη Γ.Γ.Ν.Γ., για συμμετοχή μαθητών της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στο θεσμό του March of the Living.    
Στη σχετική επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων: «…Πιστεύουμε πως η κα-
θιέρωση της συμμετοχής μαθητών Λυκείου από όλη την Ελλάδα στο March of
the Living, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, θα αποτελούσε μία σημαντική πρω-
τοβουλία που θα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της Μνήμης του Ολο-
καυτώματος και της επιμόρφωσης των νέων γενεών. Κάτι τέτοιο εξυπηρετεί
πλήρως και τους σκοπούς του οργανισμού Tsak Force for International
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, κατα-
δεικνύοντας και πρακτικά ότι η ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος εί-
ναι κάτι που αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας και όχι μόνο ένα ορισμένο μέ-
ρος αυτής. 
Η Κοινότητά μας είναι πρόθυμη να συνδράμει μία τέτοια πανελλαδική συμμε-
τοχή, με το ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να καλύψει τις δαπάνες
συμμετοχής τουλάχιστον 25 ατόμων…». 

Το πρωτότυπο «Βιβλίο Μνήμης» και οι όμηροι 
κ. Σαμουέλ Μοντιάνο και κα Στέλλα Λεβή

ΤΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Από αριστερά διακρίνονται ο δήμαρχος Ρόδου, η πρόξενος της Γαλλίας, 
ο βουλευτής Αρ. Παυλίδης, ο νομάρχης Δωδεκανήσου, ο υφυπουργός Εξωτερικών, 

η κα Μπ. Ρέστη και  ο Ραββίνος κ. Ιακώβ Αράρ     
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Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2009, η Ε.Ν.Ε., στα πλαίσια του

United Days ΙΙ, μία πρωτοβουλία της νεολαίας που ξεκίνησε πριν

από δύο χρόνια, διοργάνωσε εκδρομή στο νησί της Κέρκυρας.

Ο Ιούλιος μπορεί να τελείωνε αλλά για την Ε.Ν.Ε. ήταν η αρχή μιας

υπέροχης εξόρμησης στην οποία συμμετείχαν περίπου 120 άτομα

από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Σ’ αυτήν την εκδήλωση της

«γειτονιάς» παραβρέθηκαν επίσης άτομα από την Τουρκία, τα Σκό-

πια, την Ιταλία, την Αμερική και το Ισραήλ. Το United Days ΙΙ έφε-

ρε κοντά νέους από τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Οι συμμετέχο-

ντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και προ-

βληματισμούς για το παρόν και το μέλλον του Εβραϊσμού μέσω της

συζήτησης αλλά και των γνωριμιών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο νησί, εκτός από τα κα-

θημερινά πάρτι, τα μπάνια στη μαγευτική παραλία του ξενοδοχεί-

ου, τα γεύματα που απολαμβάναμε όλοι μαζί, είχαμε την ευκαιρία

να συμμετάσχουμε σε πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες εργασίας οι

οποίες περιλάμβαναν εβραϊκούς χορούς καθώς και διαλέξεις από

τους κ. Νήλ Λάζαρους και Βίκτωρα Ελιέζερ.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου έγιναν δύο μονοήμερες εκδρομές.

Μία επίσκεψη έγινε στο «Αχίλλειον» και στην πόλη της Κέρκυρας

και η άλλη στη Συναγωγή της Κέρκυρας, όπου με θρησκευτική κα-

τάνυξη, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι παρακολουθήσαμε τη λει-

τουργία του Καμπαλάτ Σαμπάτ, από τον Ραββίνο της Θεσσαλονί-

κης, κ. Ααρών Ισραέλ.

Ιδιαίτερα σημαντική

για την Ε.Ν.Ε. ήταν η

παρουσία του εκπρο-

σώπου του Κ.Ι.Σ. κ.

Μίνου Μωυσή, του

προέδρου της Ι.Κ

Κέρκυρας κ. Μ. Βελ-

λέλη και του κ. Λ. Σού-

ση, οι οποίοι μίλησαν

για την Κοινότητα πριν

και μετά τον πόλεμο,

για το πόσο σημαντι-

κό είναι να συναντιού-

νται οι νέοι και επισή-

μαναν τη σπουδαιότη-

τα διοργάνωσης πα-

ρόμοιων εκδηλώσεων.

Ευχαριστούμε την Ι.Κ. Κέρκυρας για τη θερμή φιλοξενία και το

Κ.Ι.Σ. για τη συμπαράσταση και τη χορηγία και ελπίζουμε να έχου-

με την ευκαιρία σύντομα να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί, με τους συ-

μπατριώτες μας αλλά και τους καινούριους μας φίλους από το εξω-

τερικό.

Για την Ε.Ν.Ε.

Φραντζέσκα Μπλέκερ

Το Κ.Ι.Σ. αναγνωρίζοντας τη σημαντική ενέργεια της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, απέ-

στειλε στην Κοινότητα συγχαρητήρια επιστολή επισημαίνοντας πως «η πρωτο-

βουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Κοινότητας για τη ση-

μασία της ενδυνάμωσης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και της επιμόρφω-

σης των νέων γενεών, με την ουσιαστική πρόσληψη παραστάσεων που θα βοη-

θήσουν στην κατανόηση της σοβαρότητας του μοναδικού αυτού ιστορικού

γεγονότος».       

Σχολική εΣχολική εργασία για την Ι.Κ. Θεσσαλονίκηςργασία για την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης

Μία ενδιαφέρουσα εργασία με θέμα «Η εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης από

τον 16ο αιώνα έως σήμερα»,  εκπόνησε ομάδα μαθητών του Πειραματικού

Σχολείου του Α.Π.Θ. 

Με την επίβλεψη της καθηγήτριάς τους κας Μαρίας Πάλλα, η εργασία περι-

λαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία, αξιόλογη βιβλιογραφία και παρουσιάζει

συνοπτικά και περιεκτικά την ιστορική πορεία των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη

στη χρονική περίοδο που εξετάζει. 

Η μελέτη είναι αφιερωμένη «Στη μνήμη του αξέχαστου “Σαλονικάι” Αλμπέρ-

το Ναρ».  

ΛΑΡΙΣΑ 
Συνάντηση της οικογένειας ΦρανσέςΣυνάντηση της οικογένειας Φρανσές

Στις 19 Ιουλίου 2009 συναντήθηκαν στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Δαυίδ

Φρανσές, τα μέλη της οικογένειας Φρανσές, μιας από τις πιο γνωστές και με-

γάλες οικογένειες της Κοινότητας, τα οποία βρίσκονται σήμερα διασκορπισμέ-

να σε όλο τον κόσμο. Ο Ιωσαφάτ και η Ρεβέκκα Φρανσές ξεκίνησαν από τη Λά-

ρισα και έγιναν οι  πατριάρχες και δημιουργοί μιας οικογένειας  επτά παιδιών, η

οποία αριθμεί σήμερα 450 μέλη. Η οικογένεια έχασε αρκετά μέλη της κατά τη

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ κάποια άλλα, εξαιτίας των άσχημων

συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, αναγκάστηκαν να μεταναστεύ-

σουν.

Η ανταπόκριση των μελών της οικογένειας Φρανσές σε αυτό το κάλεσμα ήταν

πολύ μεγάλη. Άνθρωποι άγνωστοι στην αρχή μεταξύ τους θυμήθηκαν, προ-

σευχήθηκαν και μνημόνευσαν τους κοινούς προγόνους τους και έψαξαν στο χρό-

νο να βρουν τις κοινές τους ρίζες. Οι στιγμές που μοιράστηκαν τα μέλη της οι-

κογένειας Φρανσές ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές γιατί τόσοι άνθρωποι μέχρι πρό-

τινος απομακρυσμένοι, αντάλλαξαν εμπειρίες ζωής και αισθάνονται πια ως μία

μεγάλη και δεμένη οικογένεια.  

Από τη συνάντηση της οικογένειας Φρανσές 

ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΛΛΛΛΗΗΗΗ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΕΕΕΕ....ΝΝΝΝ....ΕΕΕΕ....

«United Days II, 2009» 



Το αυτοβιογραφικό έργο «Ο Αγών μου», που έγραψε ο Αδόλφος Χίτλερ το

1924 και το οποίο έγινε η «Βίβλος του Γ΄ Ράιχ» μετά την άνοδό του στην εξου-

σία το 1933, έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα και διχάζει βαθιά την κοινή γνώ-

μη. Ο προβληματισμός γεννήθηκε από το γεγονός ότι η κυκλοφορία του βιβλίου

έχει απαγορευθεί στη Γερμανία από το 1945, όμως αυτή η απαγόρευση λή-

γει το 2015 και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το αν πρέπει να

επανεκδοθεί ή όχι. Τα δικαιώματα του βιβλίου ανήκουν στο κρατίδιο της Βαυ-

αρίας. Εναπόκειται, λοιπόν,  στα δικαστήρια να αποφασίσουν εάν θα παρατεί-

νουν την απαγόρευση και πέραν αυτής της ημερομηνίας, με βάση το νόμο κα-

τά τη διάδοσης ναζιστικού προπαγανδιστικού υλικού.      

Το Ισραηλιτικό Συμβουλίου της Γερμανίας τάσσεται υπέρ της επανέκδοσης του

επίμαχου συγγράμματος, υπό τον όρο να συνοδεύεται από παραπομπές και

σχόλια ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα καταρρίπτουν μία προς μία τις εξωφρενικές

θεωρίες του «Φίρερ». Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

Γερμανίας κ. Στέφαν Κράμερ τόνισε πως «Πρέπει να ετοιμαστεί από σήμερα μία

ιστορική κριτική έκδοση για να προλάβουμε διάφορες νεοναζιστικές ομάδες που

θα θελήσουν να επωφεληθούν από τον τερματισμό της απαγόρευσης».       

Για το θέμα αυτό δημοσιεύτηκε στις 30.8.09, στην εφημερίδα «Το Βήμα», εκτε-

νές άρθρο του δημοσιογράφου κ. Αυγουστίνου Ζενάκου, στο οποίο αναφέ-

ρονται, εκτός από το ρεπορτάζ σχετικά με την επανέκδοση του βιβλίου, και οι

θέσεις της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα καθώς και του Κ.Ι.Σ.

Στη σχετική δήλωση που έκανε η πρεσβεία του Ισραήλ στο «Βήμα» αναφέρεται

μεταξύ άλλων: «Πολυάριθμες χώρες σε όλον τον κόσμο, μεταξύ τους και πολ-

λές από τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ψηφίσει νομοθεσία που απαγορεύει τη

δημοσίευση ρατσιστικού υλικού ή οποιουδήποτε είδους παρακίνηση εναντίον

ατόμων, ομάδων ή μειονοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο υφίσταται η συγκεκριμέ-

νη νομοθεσία που απαγορεύει την έκδοση του “Mein Kampf”. Η πρεσβεία του

Ισραήλ στην Αθήνα δεν έχει υπόψη της τέτοιο νομοθέτημα στην ελληνική νο-

μοθεσία. Υπολογίζοντας τους κινδύνους του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και

άλλων ειδών παρακίνησης, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα καλεί τον Έλ-

ληνα νομοθέτη να υποστηρίξει έναν τέτοιο νόμο. Η επανέκδοση ενός βιβλίου

όπως το “Mein Kampf”, με ή χωρίς σχολιασμό, θα προσφέρει νομιμοποίηση

σε ένα από τα πιο ρατσιστικά και αντισημιτικά κείμενα που γράφτηκαν ποτέ και

θα οδηγήσει στην επιστροφή του στα ράφια των βιβλιοπωλείων σε όλον τον κό-

σμο. Ένα αποτέλεσμα ανεπιθύμητο για οποιαδήποτε ανεκτική, δημοκρατική χώ-

ρα…».

Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνης σε σχετικές δηλώσεις του στο «Βή-

μα» επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Το βιβλίο είναι πλήρες ανακριβειών και

προτροπών μίσους κατά των Εβραίων. Έχει κάνει λάθος στην άποψή του το Κε-

ντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο  της Γερμανίας, σε κάθε περίπτωση το βιβλίο είναι

καταδικαστέο. Το πρόβλημα είναι ότι και αν εκδοθεί επίσημα και γίνουν σχό-

λια και κριτικές σημειώσεις, αυτό θα αποτελέσει οπωσδήποτε ένα είδος δια-

λόγου με τους αντισημίτες Γερμανούς. Εμείς πάντως ως Έλληνες Εβραίοι εί-

μαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε επανέκδοση και πιστεύουμε ότι το Κεντρικό

Εβραϊκό Συμβούλιο της Γερμανίας πρέπει να ζητήσει παράταση της απαγό-

ρευσης, τουλάχιστον για μερικά χρόνια ακόμη».                  

Στο άρθρο της εφημερίδας υπάρχει επίσης και η άποψη του ΕΠΣΕ την οποία

διατύπωσε  ο νομικός του σύμβουλος κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος, αναφέρο-

ντας μεταξύ άλλων: «…Η κυκλοφορία εκδόσεων με φιλολογικό και ιστορικό
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σχολιασμό είναι η ενδεδειγμένη ισόρροπη λύση, ώστε τα κείμενα αυτά να μην

καταστούν εργαλεία μίσους, αλλά αντικείμενα μελέτης και μνήμης».    

Καταλήγοντας το άρθρο της εφημερίδας αναφέρει μεταξύ άλλων σχολίων την

άποψη του κ. Ζενάκου πως: «Με την κίνησή του να υποστηρίξει τη σχολιασμένη

επανέκδοση του «Αγώνα μου», το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο της Γερμανίας

παρεμβαίνει στο γλωσσικό επίπεδο καταλαμβάνοντας ένα πεδίο λόγου – στην

πραγματικότητα λέει στους όποιους επίδοξους αντισημίτες: για τον Χίτλερ και

το Ολοκαύτωμα δεν μιλάτε εσείς αλλά εμείς, τα θύματά του».  

OO  TTYYΠΠOOSS  έέγγρρααψψεε  ......

Πρέπει ή όχι να επανεκδοθεί «Ο Αγών μου» του Χίτλερ;

«Πρωτοβουλία Πολιτών» για τις επιθέσεις
στο εβραϊκό νεκροταφείο Ιωαννίνων

φει τα εξής σχετικά με τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς του νε-

κροταφείου Ιωαννίνων: 

«Νύχτα στις 2 Ιουνίου έγιναν με λοστούς και τσεκούρια βανδαλισμοί, βεβή-

λωση τάφων και μνημείου του Ολοκαυτώματος στο εβραϊκό νεκροταφείο Ιω-

αννίνων. Με «λοστούς και τσεκούρια» στο σκοτάδι ενάντια σε νεκρούς, σε επι-

τύμβιες πλάκες και θρησκευτικά σύμβολα. 

Το τραγικότερο είναι η πρώτη φράση με την οποία συνοδεύει την είδηση η το-

πική εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγώνας: «Ένας βανδαλισμός στο εβραϊκό νε-

κροταφείο δυστυχώς δεν είναι πλέον είδηση σε αυτή την πόλη». Πράγματι «δεν

είναι πλέον είδηση». Βανδαλισμοί στο εβραϊκό νεκροταφείο, με καταστροφή

τάφων και βεβήλωση με αγκυλωτούς σταυρούς, έγιναν επίσης 18/1, 20/1,

16/2 και 14/3. Όλες αυτές τις φορές, οι απέναντι κάτοικοι δεν άκουσαν τί-

ποτα και η Αστυνομία δεν συνέλαβε κανέναν δράστη. 

Ίσως χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι, κατά την ίδια εφημερίδα, όταν ο πρόεδρος

της Εβραϊκής Κοινότητας απευθύνθηκε την άλλη μέρα στην Αστυνομία, του

πρότειναν να πάει στο Τμήμα «να κάνει μήνυση κατ΄ αγνώστων». Αν δηλαδή

κάποιοι βεβήλωναν τον τάφο της μάνας μου στη Βραΐλα, το Σίδνεϊ ή την Κων-

σταντινούπολη, δεν θα αντιδρούσε η αστυνομία αυτεπάγγελτα, αλλά θα

έπρεπε να πάω εγώ στο Τμήμα να κάνω μήνυση ή να πάει να την κάνει ο εκεί

Έλληνας πρέσβης; 

Η επανάληψη συνδέεται με την απουσία συλλήψεων, η βέβηλη πράξη μοι-

άζει για τους νταήδες που την έκαναν σαν εύκολη, αφού μένει ατιμώρητη. Και

εκτός από την αναγκαία για μια δημοκρατική κοινωνία τιμωρία πράξεων που

γενικότερα ντροπιάζουν, θα πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά για τους ηθι-

κούς αυτουργούς από όπου παίρνουν θάρρος άτομα ακραία, επικίνδυνα. 

Υπάρχουν εκπρόσωποι θεσμών που εκπέμπουν ένα λόγο απολύτως κατα-

δικαστέο με κάθε κριτήριο και μιλάνε σαν να μην είναι αποτρόπαιο να βε-

βηλώνεις τάφους και θρησκευτικά σύμβολα της «άλλης» θρησκείας. Και το

πιο βέβηλο και ανίερο απ΄ όλα είναι ότι οι ίδιοι εκπρόσωποι παράλληλα επι-

καλούνται τον... Θεό. 

Όσο για όποιον (και μάλιστα Γιαννιώτη) δεν ξέρει, οι Ρωμανιώτες Εβραίοι εί-

ναι Έλληνες τουλάχιστον από τον 1ο π.Χ. αιώνα, άρα όσοι απέμειναν από τον

ναζισμό ζουν στα όμορφα και γεμάτα ιστορία Γιάννενα πάνω από δύο χιλιε-

τίες». 

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Εδώ και λίγο καιρό ενεργοποιήθηκε η νέα ιστοσελίδα του Κ.Ι.Σ. Το www.kis.gr
είναι ένα ανανεωμένο δυναμικό site με πλούσιο υλικό και σύγχρονες δυνα-
τότητες, που παρουσιάζεται με νέα αισθητική άποψη. 
Στις καινοτομίες που προσφέρει η ιστοσελίδα αναφέρουμε τη σύνδεση με άλ-
λες ιστοσελίδες εβραϊκού ενδιαφέροντος του εξωτερικού (όπως το Yad
Vashem, το Μουσείο Ολοκαυτώματος των Η.Π.Α. και το Αρχείο Στήβεν
Σπίλμπεργκ), με διεθνείς Εβραϊκούς Οργανισμούς (όπως το Ευρωπαϊκό
Εβραϊκό Συνέδριο EJC, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο WJC, την Αμερι-
κανική Εβραϊκή Επιτροπή A.J.C.  κ.ά). Αντίστοιχα υπάρχει σύνδεση με τις ιστο-
σελίδες Ελληνικών Οργανισμών & Ιδρυμάτων (όπως με τα Εβραϊκά Μουσεία
Ελλάδος & Θεσσαλονίκης, το γηροκομείο Ρέστειον, τη Συναγωγή Χανίων και
το Μουσείο της Ρόδου) καθώς και με τις ιστοσελίδες της Πρεσβείας του Ισ-
ραήλ και του Ελληνο – Ισραηλινού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Υπάρχει επίσης σύνδεση με τις Ι.Κ. Ελλάδος, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία
από τις δραστηριότητες της κάθε Κοινότητας, καθώς και ιστορικά στοιχεία για
τις κοινότητες που λειτουργούσαν προπολεμικά.  
Στις νέες ενότητες του διαδικτυακού κόμβου του Κ.Ι.Σ. περιλαμβάνονται «Ει-
δήσεις» όπου καταχωρούνται νέα από τη δράση του Κ.Ι.Σ. στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, «Δελτία Τύπου», «Άρθρα» για το Ολοκαύτωμα, τον Ελληνικό & Πα-
γκόσμιο Εβραϊσμό και τον αντισημιτισμό.  
Στην ενότητα «Έντυπα», εκτός από το περιοδικό «Χρονικά», καταχωρούνται τα
«Νέα μας», παρουσιάσεις βιβλίων εβραϊκού ενδιαφέροντος και η Ελληνική
Εβραϊκή Βιβλιογραφία του Ραφαήλ Φρεζή.     
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει επίσης τη δυνατότητα να βρει κείμενα που
δημοσιεύτηκαν παλαιότερα, είτε μέσω της μηχανής αναζήτησης ή ανατρέχο-
ντας στη σύνδεση «Αρχείο». 
Η ιστοσελίδα του Κ.Ι.Σ. ενημερώνεται τακτικά και έπονται ακόμη περισσότερες
καινοτομίες…

Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του Κ.Ι.Σ.
www.kis.gr

Συνέδριο του OAΣE
για τη Θρησκευτική Eλευθερία

�� ενημέρωση K I Σ
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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

Στις 9 και 10 Ιουλίου 2009 έγινε στη Βιέννη, στα πλαίσια των εργασιών του

ΟΑΣΕ,  συνέδριο με θέμα «Ελευθερία της Θρησκείας ή της Πίστης», με τη

συμμετοχή αντιπροσωπειών των χωρών – μελών και περισσότερων από 100

εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκ-

προσώπησε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνης.

Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανα-

λύοντας το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και διοργάνωσαν παράλληλες

εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, όπως τη δημιουργία της

ιστοσελίδας Freedom House (www.oscemonitor.org), που στόχο έχει να

εξετάζει και να προωθεί τη λειτουργία θεσμών προστασίας των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων στις χώρες του ΟΑΣΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν στο συνέδριο ήταν η ανισότητα στη με-

ταχείριση των διαφορετικών θρησκειών από εθνικές νομοθεσίες ορισμένων χω-

ρών, οι βίαιες επιθέσεις σε οίκους λατρείας, η κοινωνική εχθρότητα και τα στε-

ρεότυπα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί των θρησκευτικών μειονοτήτων κ.ά.

Παρουσίαση βιβλίου

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και οι εκδόσεις
Ευρασία σας προσκαλούν σε εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέ-

ρα 12 Οκτωβρίου 2009
και ώρα 19:00 στο Μέ-
γαρο  της Παλαιάς Βου-
λής για την παρουσίαση
του βιβλίου του Γεωργίου
Λιόλιου «ΣΚΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ - Αναπαράστα-
ση του διωγμού των
Εβραίων της Βέροιας».
Θα προλογίσει ο πρόε-
δρος του Κεντρικού Ισ-
ραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος κ. Μωϋσής
Κωνσταντίνης. Για το βιβλίο
θα μιλήσουν οι: κ. Θάνος
Βερέμης, καθηγητής του

Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Μπακουνάκης, αρχισυντάκτης
στο «Βήμα της Κυριακής» και επίκουρος καθηγητής του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου και ο κ. Γεώργιος Λιόλιος, συγγραφέας. Την εκ-
δήλωση θα συντονίσει ο κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης, διευθυντής
του περιοδικού «Νέα Εστία». 

ΠPOΣKΛHΣH
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200η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ι.Σ. ΒΕΛΓΙΟΥ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Βελγίου (1808-2008) διοργανώθηκε σειρά
εκδηλώσεων αφιερωμένων στον ιστορικό αυτό οργανισμό, που ιδρύθηκε με
ενέργειες του Ναπολέοντα. Μεταξύ των αφιερωμάτων είναι το γραμματόσημο της

φωτογραφίας, που  εξέ-
δωσαν τα βελγικά ταχυ-
δρομεία, καθώς και δη-
μοσιεύματα στο Τύπο.
Από το “Nouvel les
Consistoriales” (Μάρτιος
2009), αναδημοσιεύου-
με τα παρακάτω αποσπά-
σματα για την ίδρυση του
ΚΙΣ Βελγίου: 

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο του Βελγίου ιδρύθηκε ως αυτόνομος ορ-
γανισμός στα 1932, μόλις δύο χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του
Βελγίου από το γαλλικό έδαφος και αποτελεί αδιαμφισβήτητο θεματοφύλακα της
πνευματικής κληρονομιάς του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Γαλλίας του
οποίου η ίδρυση – πρώιμη στα 1808 – ρύθμισε και επέλυσε με πρωτοποριακό
τρόπο ζητήματα που δεν έχουν πάψει να απασχολούν τις σύγχρονες δυτικές κοι-
νωνίες. 
Όταν ο Ναπολέων ο Α’ αποφάσιζε την ίδρυση του γαλλικού Κονσιστoρίου – εί-
κοσι χρόνια ύστερα από τον νόμο του 1791 που θεσμοθετούσε την πλήρη
αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων και ιθαγένειας στους Εβραίους της Γαλλίας
– στόχος του ήταν η διευθέτηση δώδεκα ξεχωριστών ζητημάτων των οποίων η
επίλυση θα συνιστούσε τεκμήριο για την ικανότητα των Εβραίων να αποτελέσουν
πλήρη μέλη μίας μοντέρνας κοινωνίας. 
Η ιστορία της γένεσης του γαλλικού  Κονσιστορίου ξεκινάει με το συκοφαντικό
άρθρο του υπερσυντηρητικού υποκόμητα ντε Μπονάλντ, ο οποίος υποστήριζε ότι
οι Εβραίοι ήταν «μη αφομοιώσιμοι» και πως η χειραφέτησή τους από το κράτος
ήταν ένα λάθος. Μία από τις κύριες κατηγορίες εναντίον των Εβραίων της επο-
χής ήταν η τοκογλυφία. Ο Ναπολέων επιθυμώντας να διευθετήσει αυτό που εί-
χε πλέον αρχίσει να αποκαλείται ως το «πρόβλημα των Εβραίων», πρότεινε τη
θέσπιση μίας σειράς νόμων οι οποίοι θα ρύθμιζαν τα θέματα εβραϊκού ενδια-
φέροντος κατ’ εξαίρεση. Η αντίδραση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν έντο-
νη δεδομένου ότι η προσφυγή σε τέτοιου είδους «κατ’ εξαίρεση» νομοθεσία αντί-
κειτο φανερά στα κεκτημένα της Επανάστασης, όπως σε εκείνο της ισότητας με-
ταξύ των πολιτών. Επιμένοντας στη θέλησή του και ενάντια στις αντιδράσεις, ο
αυτοκράτορας πρότεινε τη σύγκλιση μίας Γενικής Συνόδου των Εβραίων, στην
οποία θα συμμετείχαν και τρεις κομμισσάριοι του αυτοκράτορα οι οποίοι θα ανα-
λάμβαναν να πιέσουν και να πείσουν τους Εβραίους να ζητήσουν οι ίδιοι συ-
γκεκριμένα μέτρα εξαίρεσης. Στην περίπτωση που ένα τέτοιο αίτημα προερχό-
ταν από τα ίδια τα θιγόμενα μέρη, την εβραϊκή κοινότητα δηλαδή, τα εμπόδια αντι-
συνταγματικότητας θα απαλείφονταν.  
Η Σύνοδος ξεκινάει τις εργασίες της στις 26 Ιουλίου του 1806. Οι επιφανείς
Εβραίοι που συμμετέχουν καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε δώδεκα ζητήματα
τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε τέσσερις κατηγορίες: η συμβατότητα μεταξύ του
ραββινικού και του αστικού δικαίου (κυρίως στα θέματα γάμου και διαζυγίου), η
αφοσίωση των Εβραίων στην πατρίδα και η στάση τους απέναντι στους μη
Εβραίους συμπατριώτες τους, ζητήματα σχετικά με τη νομική υπόσταση του θε-
σμού του ραββίνου και, τέλος, η τοκογλυφία. Ως λύση στο αδιέξοδο προτάθη-
κε η σύσταση ενός Συνεδρίου – κατά το πρότυπο του αρχαίου εβραϊκού Συνε-
δρίου – το οποίο θα αναλάμβανε να «νομοθετήσει» επί των διακυβευμάτων. Το
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Συνέδριο συστάθηκε και ανέλαβε εργασίες στις 4 Φεβρουαρίου του 1807. Οι
αποφάσεις του – κατέχουσες θέση δόγματος – σηματοδότησαν μία από τις
πλέον σημαντικές σελίδες της ιστορίας του εβραϊσμού.  Διαχώριζαν τους θρη-
σκευτικούς νόμους από εκείνους του κράτους και όριζαν απόλυτο σεβασμό απέ-
ναντι στους τελευταίους, αποκήρυσσαν το ανάθεμα σε περιπτώσεις μεικτών
γάμων, έκαναν δεκτή την στρατολόγηση και όριζαν απαλλαγή από τα θρησκευ-
τικά καθήκοντα όταν η εκτέλεσή τους καθίστατο ασύμβατη με τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις των στρατευθέντων. Η τοκογλυφία, τέλος, απαγορεύτηκε, ενώ δό-
θηκε συγχρόνως έμφαση στην αδελφότητα μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων συ-
μπολιτών. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου, η Σύνοδος ανέλαβε και πά-
λι τις εργασίες της οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την έκδοση τριών διαταγμάτων,
στις 17 Μαρτίου του 1808 τα οποία όριζαν τις αρχές της θεσμικής οργάνωσης
της εβραϊκής θρησκείας. Επρόκειτο για τα διατάγματα που δημιούργησαν το Κε-
ντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Γαλλίας, καθώς και τα τοπικά συμβούλια που λει-
τουργούσαν στα επιμέρους τμήματα της αυτοκρατορίας και κάλυπταν ένα μεγάλο
κομμάτι της δυτικής Ευρώπης.   

Ευρωπαϊκή Ημέρα Εβραϊκού Πολιτισμού

Περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες διοργάνωσαν εκδηλώσεις, που έγι-
ναν στις 6 Σεπτεμβρίου 2009, κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εβραϊκού Πολιτισμού,
θεσμός που φέτος «κλείνει» 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, φέρνοντας δια-
κόσες χιλιάδες ανθρώπους σε επαφή με την πλούσια εβραϊκή κληρονομιά.

Στην Ιταλία 59 πόλεις άνοιξαν τις
Συναγωγές και τα Πνευματικά
τους Κέντρα στο κοινό προσφέ-
ροντας μια σειρά ποικίλων εκδη-
λώσεων που περιελάμβανε συ-
ναυλίες, εκθέσεις, προβολές κι-
νηματογραφικών ταινιών, διαλέ-
ξεις, και άλλα δρώμενα που προ-
έβαλαν τη χιλιετή εβραϊκή ιστορία
και παράδοση της χώρας. Το
Τράνι, μια μικρή πόλη στη νότια
επαρχία της Απουλίας, επιλέ-
χθηκε να είναι το κέντρο των φε-
τινών ιταλικών εκδηλώσεων. Εκεί
διατηρείται ακόμα μια μικρή

εβραϊκή κοινότητα που εγκαταστάθηκε πριν από 500 χρόνια όταν τα μέλη της
απελάθηκαν από το Ισπανικό βασίλειο της Νάπολης, το 1541. Η έναρξη έγινε
από τελάλη που διαλαλούσε τις εκδηλώσεις της Ημέρας στα στενά καλντερίμια
του Τράνι, ενώ ηθοποιοί, με παραδοσιακές φορεσιές εποχής, έκαναν αναπα-
ράσταση των εβραϊκών εθίμων στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Στην Τουρκία η εβραϊκή κοινότητα προσέφερε ένα «ιφτάρ» (γεύμα για τη διακο-
πή της νηστείας) στη διάρκεια του ιερού ισλαμικού μήνα Ραμαντάν. Στη Βουλ-
γαρία, μόλις λίγες ημέρες μετά τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Συναγω-
γής Σόφιας, η κοινότητα διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση στο Πνευματικό Εβραϊ-
κό Κέντρο της πρωτεύουσας. 
Στην Ελλάδα, η Ημέρα Εβραϊκού Πολιτισμού, σηματοδοτήθηκε από εκδήλω-
ση που διοργάνωσε η Συναγωγή Χανίων, με πρωτοβουλία του Νίκου Σταυ-
ρουλάκη. Το πρόγραμμα περιελάμβανε φεστιβάλ σεφαραδίτικης κουζίνας, μου-
σική και μια μικρή έκθεση εβραϊκής τέχνης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και να ακούσουν την παρουσίαση του Ν.
Σταυρουλάκη που μίλησε για την εορταστική σεφαραδίτικη μαγειρική. 

(W.J.C., 8.9.09)


