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ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τα ξημερώματα της 19.4.11, πρώτη ημέρα του Πέσαχ, βάνδα-
λοι παραβίασαν την πίσω πόρτα της Συναγωγής Κέρκυρας, στο 
κέντρο της πόλης στην οδό Βελισαρίου, και αφού συγκέντρω-
σαν προσευχολόγια στο κέντρο Συναγωγής μπροστά στο Εχάλ 
έβαλαν φωτιά. Η εμπρηστική ενέργεια θα μπορούσε να είχε κα-
ταστρέψει ολοσχερώς το εσωτερικό της Συναγωγής, με το ξυ-
λόγλυπτο Εχάλ και τα ξύλινα στασίδια, γεγονός που απετράπη 
χάρη στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΚΙΣΕ, σε συνεργασία με την Ι.Κ. 
Κέρκυρας, καθώς και οι αντιδράσεις τόσο της Κυβέρνησης όσο 
και των τοπικών φορέων του νησιού. 
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία δημοσι-
εύθηκε στον ελληνικό και ξένο Τύπο:
«Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο 
Ελληνικός Εβραϊσμός εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και 
καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την εισβολή 
αγνώστων στη Συναγωγή της Κέρκυρας και τον εντός του ιερού 
αυτού χώρου εμπρησμό ιερών βιβλίων – προσευχολογίων και 
συμβόλων της εβραϊκής θρησκείας.
Την Κέρκυρα, που έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι μια από 
τις πόλεις με τα υψηλότερα ποσοστά αφανισμού των Εβραίων 
κατοίκων της στο Ολοκαύτωμα, την πόλη που οι Εβραίοι έχουν 
μια ιστορική παρουσία αιώνων με συνεισφορά στη ζωή της και 
τον πολιτισμό της, τη γενέτειρα του συγγραφέα και φιλόσο-
φου Αλμπέρ Κοέν, επιλέγουν κάποιοι να χτυπήσουν με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που οι οπαδοί του Χίτλερ ξεκίνησαν την εφαρ-
μογή του σχεδίου της «Τελικής Λύσης» του εβραϊκού προβλή-
ματος: Με το κάψιμο βιβλίων και συναγωγών. Και θέλουν προ-
φανώς να συνοδεύσουν και συμβολικά τις απαράδεκτες πρά-
ξεις τους, αφού επιλέγουν την ιερή ημέρα του εβραϊκού Πά-
σχα, την ημέρα που οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν 
την απελευθέρωση των προγόνων τους από τον Αιγυπτιακό 
ζυγό, την ημέρα που συμβολίζει την ελευθερία, ο Αντισημιτι-
σμός εκδηλώνεται με το χειρότερο τρόπο για να εκφράσει το 
μίσος και το φανατισμό.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, η κοινωνία δεν μπορεί να επιτρέψει ή 
να ανεχθεί τον Αντισημιτισμό, διότι τέτοιου είδους ενέργειες 
καταργούν τον πολιτισμό μας, την ανθρωπιά μας, την αξιοπρέ-
πειά μας, τη Δημοκρατία μας.
Οι αρμόδιες Αρχές -Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομική Διεύθυνση 
και Πυροσβεστική- παρενέβησαν εγκαίρως και απέτρεψαν τον 
εμπρησμό ολόκληρης της ιστορικής Συναγωγής της Κέρκυρας. 
Είναι, όμως, καθήκον και υποχρέωση όλων, η άμεση σύλληψη 
των δραστών και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, διότι οι 
σημερινοί εμπρηστές των βιβλίων και των ιερών συμβόλων του 
εβραϊκού λαού, είναι οι μελλοντικοί εγκληματίες εναντίον των 

αρχών της Δημοκρατίας και των αξιών του πολιτισμού μιας κοι-
νωνίας. Είναι κυρίως καθήκον των Κερκυραίων να προστατεύ-
σουν την ιστορία και την τιμή της πόλης τους».
Με ανακοινώσεις τους την ίδια ημέρα ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος κ. Γ. Πεταλωτής και η υπουργός Παιδείας κα Α. Διαμα-
ντοπούλου καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση αυτή την 
οποία χαρακτήρισαν ως «ανήθικη και αποτρόπαια».
Η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας επίσης αντέδρασε σύσσωμη: 
Ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης εξέδωσε το Δημοτικό Συμβού-
λιο Κέρκυρας. Επίσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α. Γκερέκου, ο 
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Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλά-
δος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ δήλωσε τα παρακάτω σχετικά με τα συμ-
βάντα στις Συναγωγές Κέρκυρας και Βόλου:   
Αν ήθελαν να αποδείξουν την ποταπότητα της ψυχής τους 
οι εμπρηστές της Συναγωγής της Κέρκυρας δεν θα μπορού-
σαν να διαλέξουν καλύτερη συγκυρία: το έπραξαν την ημέ-
ρα του Εβραϊκού Πέσσαχ και τη Μεγάλη Εβδομάδα των Χρι-
στιανών. Έδειξαν έτσι ότι ο αντιεβραϊσμός σκληραίνει την 
ψυχή και ακινητοποιεί τη συνείδηση! Απέδειξαν επίσης τα 
ταπεινά τους ένστικτα, το κατώτατο επίπεδο της μόρφωσής 
τους αφού ως προσάναμμα για το ρατσιστικό τους εγχείρη-
μα χρησιμοποίησαν τα ιερά βιβλία της Συναγωγής. 
Βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου που αποτελούν πηγές 
γνώσης, γέφυρες προσέγγισης προς το θείο, ανεξάρτητα 
από το ποια θρησκεία διδάσκουν. Έτσι τα ταπεινά βιβλία 
που κάηκαν από τους ρατσιστές στη Συναγωγή της Κέρκυ-
ρας απετέλεσαν τα αθώα θύματα ενός απεχθούς μισαλλό-
δοξου βιβλίου που προτρέπει στη βία κατά των Εβραίων και 
το οποίο κάποιοι Έλληνες δικαστές το έκριναν  -δυστυχώς - 
ως «επιστημονικό έργο». (!). 
Επιπλέον άλλοι έγραψαν χυδαία αντιεβραϊκά συνθήματα 
στη Συναγωγή Βόλου. Οι τοίχοι των ιερών χώρων των Συνα-
γωγών αποτελούν συνήθη τόπο για την εκδήλωση μισαλλό-
δοξων αισθημάτων… 
Οι Εβραίοι της Ελλάδος δεν ανησυχούμε μόνον για τη ζωή, 
για την τύχη των παιδιών μας. Ανησυχούμε γιατί η Πολιτεία 
φαίνεται να μην μπορεί να μας προστατέψει αποτελεσματι-
κά ως ισότιμους πολίτες. Ανησυχούμε γιατί υπάρχουν ηγέ-
τες – ακόμα και θρησκευτικοί – που σ΄ αυτόν τον 21ο αιώ-
να κηρύσσουν αναίτια και προκλητικά τον αντισημιτισμό. 
Ανησυχούμε γιατί δεν βλέπουμε από τον πνευματικό και 
επιστημονικό κόσμο, γενικά από την κοινή γνώμη της χώ-
ρας μας τη σύσσωμη καταδίκη των εκδηλώσεων μισαλλο-
δοξίας εναντίον μιας φιλήσυχης θρησκευτικής μειονότη-
τας συμπολιτών τους. 
Ανησυχούμε…

Συνέχεια στη σελ. 4
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Για την Κλ. Γαβριηλίδου

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβου-
λίου Ελλάδος, συνελθόν έκτακτα σήμερα, Τετάρτη 27 Απριλί-
ου 2011, μόλις πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση του αιφ-
νίδιου θανάτου της

ΚΛΑΙΡΗΣ Λ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
συζύγου του κ. Λέοντα Γαβριηλίδη τ. Διευθυντού των υπηρε-
σιών του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, καθώς και η ίδια εξαίρετη υπάλληλός 
του με μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά, και αφού άκουσε τον 
Πρόεδρο να εκθειάζει την προσωπικότητα της εκλιπούσης

αποφάσισε:
1.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της.
2.  Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία της από την γεν. γραμ-

ματέα του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κα Ντόνα-Λίλιαν Καπόν. 
3.  Να διατεθεί στη μνήμη της ποσό υπέρ αγαθοεργών σκοπών.
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο ενημερωτικό δελ-

τίο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος «Τα Νέα μας».
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Η Γεν. Γραμματέας ΝΤΟΝΑ – ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ 

• Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Μπενέ Μπερίτ «ΦΙΛΩΝ» 
συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως, υπό τη Προεδρία της Γενικής 
Γραμματέως Αδελφής Ρίτας Γκαμπάυ (λόγω απουσίας του Προ-
έδρου Αδελφού Ματαθία Μπορμπόλη στο εξωτερικό), μετά την 
άναγγελία του θανάτου της προσφιλούς Αδελφής 

ΚΛΑΙΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
μέλους του Συλλόγου και συζύγου του Μέντορα Λέων Γαβριηλί-
δη, και άφου άκουσε την Προεδρεύουσα η οποία περιέγραψε 
με τα πιο θερμά λόγια την προσωπικότητα, το ήθος, την συνε-
χή συμμετοχή της στα εβραϊκά πράγματα και το φιλανθρωπι-
κό έργο της εκλιπούσης, 

Αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να παραστούν, όσα από τα μέλη του Μπενέ Μπερίτ ευρί-

σκονται στην Αθήνα, στην κηδεία της που θα γίνει την Τε-
τάρτη 27.4.2011.

2.  Να διαβαστεί η Νεκρώσιμος Προσευχή του Μπενέ Μπερίτ 
από τον ταμία του Δ.Σ. Αδελφό Βίκτωρα Μπατή.

3.  Να ονομασθεί ένα από τα φιλανθρωπικά προγράμματα του 
Β.Β. με το όνομα της προσφιλούς θανούσης Αδελφής μας 
«ΚΛΑΙΡΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ».

4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό και ξένο 
εβραϊκό Τύπο.

5.  Να παραδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της.
Η Προεδρεύουσα Γενική Γραμματέας

ΡΙΤΑ ΓΚΑΜΠΑΥ

• Η Διαχειριστική Επιτροπή της Ι.Κ. Καβάλας συνήλθε σήμε-
ρα, Πέμπτη 29.4.2011 σε έκτακτη συνεδρίαση αμέσως μετά 
τη θλιβερή είδηση της απώλειας της αείμνηστης

ΚΛΑΙΡΗΣ συζ. ΛΕΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
Τα μέλη της Δ.Ε. άκουσαν τον Πρόεδρο κ. Βίκτωρ Βενουζίου, ο 
οποίος σκιαγράφησε την προσωπικότητα της εκλιπούσης λέ-
γοντας, μεταξύ άλλων: «Η συγκίνηση που νοιώθω την στιγμή 
αυτή μου είναι απερίγραπτη διότι αναφέρομαι για μία γυναί-
κα που υπηρέτησε με σθένος και αυταπάρνηση τον Εβραϊσμό 
μέσα από την δραστηριότητά της ως μέλος της Εβραϊκής νε-

ολαίας, κατόπιν ως υπάλληλος του Κ.Ι.Σ.Ε. και τέλος ως διευ-
θύνουσας του ιδίου οργανισμού…». 
Κατόπιν αυτού η Δ.Ε. ομοφώνως 

Αποφάσισε:
1.  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια της Κοινότητάς 

μας στην οικογένεια της μεταστάσης και να κοινοποιηθεί 
το παρόν Ψήφισμα.   

2.  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια στην αδελφή Ισρα-
ηλιτική Κοινότητα Αθηνών.     

3.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο. 
4.  Αντίγραφο του παρόντος να κοινοποιηθεί στη Ι.Κ. Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος ΒΙΚΤΩΡ ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ
Ο Γ. Γραμματέας ΙΑΚΩΒ ΚΟΕΝ

Για την Α. Ροφέλ 

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα-
λονίκης συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση στις 3.3.2011 μό-
λις πληροφορήθηκε τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου της

ΑΛΛΕΓΡΗΣ ΡΟΦΕΛ χήρα ΣΕΜΑΓΙΑ
μητέρας του επί σειρά ετών μέλους της Κοινοτικής Συνελεύ-
σεως κ. Ηλία Ροφέλ. O Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρεται στην προσωπικότητα της αειμνή-
στου εκλιπούσης που υπήρξε πρότυπο Εβραίας μάνας που δη-
μιούργησε μια επιτυχημένη εβραϊκή οικογένεια. Κατόπιν το 
Κοινοτικό Συμβούλιο 

αποφασίζει ομόφωνα:
1.  Να παραστεί στην κηδεία της εκλιπούσης.
2.  Να εκφράσει προς την οικογένεια της εκλιπούσης τα συλλυ-

πητήριά του και την συμμετοχή του στο πένθος της.
3.  Να δωρίσει, εις μνήμην της αειμνήστου, το ποσό των €200 

υπέρ της Συναγωγής.
4.  Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της αειμνή-

στου και να το δημοσιεύσει στον εβραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γεν. Γραμματέας ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

Για τον Απ. Σάντα 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλά-
δος, συνήλθε έκτακτα σήμερα, Δευτέρα 2 Μαΐου 2011, μόλις 
πληροφορήθηκε την θλιβερή είδηση του θανάτου του 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΛΑΚΗ) ΣΑΝΤΑ
Μαχητή της αντίστασης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
παλαιού μέλους του Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. Το Διοικητι-
κό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο, κ. Σαμουήλ Μάτσα, 
να εκθειάζει τον ακέραιο χαρακτήρα και το σπάνιο ήθος του 
εκλιπόντος, καθώς και την ενεργή και θερμή συμμετοχή του 
στο έργο και στις εκδηλώσεις του Μουσείου μας, 

Αποφάσισε:
1.  Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου Φίλων του Ε.Μ.Ε. στην κηδεία του. 
2.  Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλι-

πόντος.
3.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον εβραϊκό Τύπο. 

Ο Πρόεδρος ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΑΤΣΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΜΩΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Ρασέλ Μωυσή Χασσίδ, ετών 93
- Κλαίρης Λέων Γαβριηλίδου, ετών 65
- Ναντίν Μιχαήλ Ελί, ετών 67
- Σάρας Μωυσή Ραφαέλ, ετών 85
- Λάζαρου Ισαάκ Λεών, ετών 93  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
- Βιτάλ Αελιών, ετών 94
- Αλέγρας Ροφέλ, ετών 91

ΒΟΛΟΣ.- Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
- Ηλία Λεών Κονέ, ετών 90 
- Ιάκωβου Σαούλ Κοέν, ετών 80

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

-Στις 31.3.2011 γεννήθηκε στη Γενεύη 
(Ελβετία) η Ματίλντα – Ζιζέλ, κόρη της 
Κορίννας και του Ερρίκου Γκοζλάν.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

- Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ισραηλιτών 
Αθηνών και το Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιω-
μένων «Ρέστειον» ευχαριστούν θερμά: 

• Τον κ. Ευάγγελο Χαλκιόπουλο για την 
δωρεά των τριών επαγγελματικών μηχα-
νημάτων καθαρισμού αέρα Genano (Air 
Purifiers) που κοσμούν τους κεντρικούς 
χώρους του «Ρέστειον».

• Τον κ. Ludovic Mazeau για την ευγενική 
του δωρεά των 250,00€ υπέρ των σκο-
πών του Συλλόγου.

- Σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστα-
ση στο βαρύ μας πένθος για την απώλεια 
του λατρευτού μας πατέρα και παππού 
Δαν Σαπόρτα.

Τα παιδιά Σαμ - Ντόρα
Ο εγγονός Δανιήλ

Οι λοιποί συγγενείς

- Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ισραηλιτών 
Αθηνών, το Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμέ-
νων «Ρέστειον» και ιδιαιτέρως οι ένοικοι 
του Κέντρου, ευχαριστούν θερμά τη συγ-
γραφέα κα Μπέττυ Σαΐα – Μαγρίζου για 
τη ζεστή παρουσία της στο Αμφιθέατρο 
του Ρέστειον και για την αγάπη που έδει-

ξε στους ενοίκους διαβάζοντας αποσπά-
σματα από το σπουδαίο συγγραφικό της 
έργο. Παρόμοιες ενέργειες εκτιμούνται 
ιδιαίτερα από τα άτομα της χρυσής ηλι-
κίας και αποδεικνύουν περίτρανα τον σε-
βασμό και την ευλάβεια που οφείλει σε 
αυτούς ο ευαισθητοποιημένος άνθρωπος 
ειδικά σήμερα που οι αξίες έχουν πάψει 
να έχουν το ρόλο που είχαν κάποτε.  

ΜΠΑΡ ΜΙΤΣΒΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Στις 2 Απριλίου 2011 τε-
λέστηκε στη Συναγωγή Μοναστηριωτών 
η τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης του 
Βίκτωρα Μωυσή, γιου του Ντάβιντ και της 
Λούσης. Παρουσία συγγενών και φίλων, 
ο Χατάν Μπαρ Μίτσβα διάβασε ένα από-
σπασμα της Τορά, δεσμεύτηκε να τηρεί τις 
επιταγές που ορίζει η θρησκεία μας και 
δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές 
όσων παρέστησαν στην τελετή. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Στις 16.4.2011 έγινε στη 
Συναγωγή Γιάντ Λεζικαρόν η τελετή θρη-
σκευτικής ενηλικίωσης του νεαρού Ντο-
ρόν – Μορδοχάι Αλγκάβα, γιου του Ιακώβ 
και της Λέας. Ο νεαρός, με την καθοδή-
γηση του Ραβίνου Ελιάου Σιτρίτ διάβασε 
την Περασά της εβδομάδας και δέχθηκε 
τα συγχαρητήρια και τις ευχές όσων πα-
ρέστησαν στην τελετή. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

-  Θερμά συγχαρητήρια στην Ντόρα Τρέ-
βεζα, του Αλέξανδρου, που διορίστηκε 
ως αξιωματικός ειδικών καθηκόντων – 
Ψυχολόγος στη Σχολή Δοκίμων Αστυ-
φυλάκων Διδυμοτείχου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Αν είστε μία παρέα από 3 φοιτητές/τρι-
ες ή οικογένεια ενοικιάζεται διαμέρισμα 
120 τ.μ, 2ου ορόφου, επιπλωμένο, εξο-
πλισμένο, 3-4 λεπτά από πολλές συγκοι-
νωνίες και τρένο. Διατίθενται τρία ευρύ-
χωρα δωμάτια συν σαλόνι, χολ, προχόλ. 
Δέχομαι σοβαρές προτάσεις για ετήσια 
μίσθωση, τα υπόλοιπα διαπραγματεύσι-
μα. Αξίζει να το δείτε. Τηλ. 210.67.14. 
324, κινητό 6972 926859.   

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για τον Δ. Σαπόρτα 
• O Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολεί-
ου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα-
λονίκης συνήλθε έκτακτα σήμερα, Πέ-
μπτη 31.3.2011, μόλις πληροφορήθηκε 
τον θάνατο του

ΔΑΝ (ΝΤΑΝH) ΣΑΠΟΡΤΑ
πατέρα του συναδέλφου μας Σαμουήλ 
Σαπόρτα

Αποφάσισε:
1.  Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπη-

τήρια προς την οικογένεια του Σ. Σα-
πόρτα.

2.  Να προβεί σε δωρεά στην μνήμη του 
εκλιπόντος υπέρ του Δημοτικού Σχο-
λείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.

3.  Να δημοσιευτεί το παρόν στον εβρα-
ϊκό Τύπο.
Ο Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΛΑΣ

Το διδακτικό και βοηθητικό 
προσωπικό του Σχολείου

Τηλεγράφημα του Κ.Ι.Σ.Ε. 
για τον Απ. ΣΑΝΤΑ

Για το θάνατο του Λάκη Σάντα, το Κεντρι-
κό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απέ-
στειλε στην οικογένειά του το ακόλουθο 
τηλεγράφημα:
«Θερμά συλλυπητήρια για την απώ-
λεια έντιμου εθνικού αγωνιστή ο οποίος 
απέδειξε και το σεβασμό του προς τους 
Εβραίους θύματα του τραγικού Ολοκαυ-
τώματος».       

ΡΟΔΟΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από 20-24 Ιουλίου 2011 διοργανώνο-
νται στη Ρόδο εκδηλώσεις αφιερωμέ-
νες στη μνήμη των θυμάτων του Ολο-
καυτώματος. Για πληροφορίες σχετικά 
με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με την Ι.Κ. Ρόδου, τηλ. 22410 - 
22364, κα Κάρμεν Κοέν.

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.
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βουλευτής της ΝΔ Ν. Δένδιας, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μπ. Χαρα-
λάμπους, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπ. Σπύρου, ο Δή-
μαρχος Κέρκυρας Γ. Τρεπεκλής, η ΝΕ του ΣΥΝ Κέρκυρας, ο ανα-
πληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Στ. Γκίκας, έκαναν 
δηλώσεις καταδικάζοντας την επίθεση.
Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα ενώ είναι σε τακτική επικοινω-
νία με τον πρόεδρο της Ι.Κ. Κέρκυρας κ. Μωϋσή Βελέλη. Το ΚΙ-
ΣΕ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κου-
βέλης με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή στις 20.4.11 προς 
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη έθεσε το θέμα της προ-
στασίας των τόπων λατρείας καταλήγοντας: «Σε ποιες ενέρ-
γειες θα προβείτε για την ανάληψη και στήριξη πρωτοβουλιών 
που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και του ρατσισμού στο πλαίσιο της συνταγμα-
τικής επιταγής για ισονομία των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτή-
τως θρησκεύματος; Ποια μέτρα θα λάβει για την αντιμετώπι-
ση των αντισημιτικών στερεοτύπων και της διαιώνισης των προ-
καταλήψεων στον ελληνικό δημόσιο βίο, μια πραγματικότητα 
που θίγει σε παλαιότερη, αλλά επίκαιρη έκθεσή του το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισμού και της Ξενο-
φοβίας (EUMC);».  
Απαντώντας στην ερώτηση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Χρ. Παπουτσής τόνισε ότι «τέτοιου είδους επιθέσεις συνδέ-
ονται περισσότερο με τη γενικότερη άνοδο της βίας και λιγό-
τερο με την άνοδο του αντισημιτισμού», υποστηρίζοντας ότι 
«η Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν θα γίνει ποτέ μια χώρα τυφλού 
μίσους και ρατσισμού». Ανέφερε, επίσης, ότι το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε στην έκδοση διαταγής με 
θέμα «Αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μι-
σαλλοδοξίας και της μη ανεκτικότητας, κατά την αστυνομική 
δράση», στην οποία τονίζεται ότι ο σεβασμός του τρόπου ζωής 
όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως, αποτελεί βασική υποχρέω-
ση των αστυνομικών. Παράλληλα, ο κ. Παπουτσής γνωστοποί-
ησε ότι έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα προστασίας της συ-
ναγωγής της Κέρκυρας. 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ
Tο βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή 15.5.11 άγνωστοι έγρα-
ψαν ρατσιστικά συνθήματα στον περιμετρικό τοίχο της Συναγω-
γής Bόλου, ενώ δεν αρκέστηκαν μόνον εκεί, πήδηξαν στο εσω-
τερικό του πρααύλιου χώρου όπου έγραψαν απειλητικά συνθή-
ματα πάνω σε τοίχους και πόρτες της Συναγωγής και του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Κοινότητας (φωτογραφία). Το περιστατικό 
έγινε αντιληπτό από τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας την 
ίδια μέρα. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου, το ΚΙ-
ΣΕ απέστειλε προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας επι-
στολή στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι: «Επειδή η συγκε-
κριμένη φράση συνιστά ταυτόχρονα απειλή εναντίον της ζωής 
Ελλήνων πολιτών με εβραϊκό θρήσκευμα, δημοτών του Βόλου, 
παρακαλούμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας 
για την προστασία του συγκεκριμένου χώρου, αλλά και όλων 
των εβραϊκού ενδιαφέροντος χώρων της περιοχής προς απο-
φυγήν ακόμη σοβαρότερων περιστατικών. Είμαστε βέβαιοι ότι 
η Ελληνική Αστυνομία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για τη σύλληψη των 
δραστών». 
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε ανα-
κοίνωση στην οποία, 
μεταξύ άλλων, επιση-
μαίνει: «Το Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβού-
λιο Ελλάδος και σύσ-
σωμος ο Ελληνικός 
Εβραϊσμός διαπιστώ-
νει με αγανάκτηση και 
ανησυχία την έξαρση 
των επιθέσεων εναντί-
ον εβραϊκών συναγω-
γών στην Ελλάδα. 

Πρώτα στα Χανιά, μετά στην Κέρκυρα και σήμερα στο Βόλο, οι 
συναγωγές, τόποι προσευχής της εβραϊκής θρησκείας, γίνονται 
στόχοι εμπρησμών και βανδαλισμών. Απειλές δε, εναντίον της 
ζωής Ελλήνων πολιτών, με εβραϊκό θρήσκευμα, συνιστούν όχι 
μόνο κακούργημα αλλά και αποτρόπαια πράξη που προσβάλ-
λει τα αισθήματα φιλίας και αγάπης που συνδέουν το σύνολο 
των πολιτών της πόλης του Βόλου ανεξαρτήτως φυλής, χρώ-
ματος ή θρησκείας».

Συνέχεια από σελ. 1

RADIO SEFARAD – εκπομπή για την Ελλάδα

Μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή αφιε-
ρωμένη στην ελληνική σεφαραδίτικη κοινότητα μεταδίδεται 
από το Radio Sefarad (www.radiosefarad.com). Η εκπομπή 
«Από την Ελλάδα – Εδώ Θεσσαλονίκη» (Desde Grecia, aki 
Salonika), με παραγωγό τη δραστήρια και εφευρετική Άνχελα 
Μαρία Αρμπελάεθ, μεταδίδεται 3 – 5 φορές το μήνα, σε τρεις 
βασικές γλώσσες (ελληνικά, ισπανικά και λαδίνο) και ασχολεί-
ται με την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και επίκαιρα θέματα 
των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελλάδας και των συμπολιτών 
τους. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην 
εκπομπή περιλαμβάνονται αναμνήσεις ζωής Ελλήνων Εβραί-
ων από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κέρκυρα, τη Βέροια, 
τη Ρόδο, μαρτυρίες από το διωγμό και την Κατοχή, καθώς και 
αφιερώματα στη λαογραφία των Ελλήνων σεφαραδιτών.
Ήδη η εκπομπή έχει κερδίσει την καρδιά των συνεχώς αυξανό-
μενων ακροατών της, επιχορηγείται από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
και έχει παρουσιαστεί σε ειδικές εκδηλώσεις και στον Τύπο στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, η Ι.Κ. Αθηνών και το ΚΙΣΕ προ-
βάλλουν την εκπομπή σε εβδομαδιαία βάση, μέσω των ιστοσε-
λίδων τους.
Το Radio Sefarad είναι το ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας Εβραϊ-
κών Κοινοτήτων της Ισπανίας το οποίο λειτουργεί με την υπο-
στήριξη της κρατικής “Casa Sefarad Israel”, δημόσια ιδρύμα-
τα της Ισπανίας και ιδιώτες χορηγούς.
Ο ιστότοπος της εκπομπής “Desde Grecia, aki Salonika” είναι: 
h t t p : / / w w w . r a d i o s e f a r a d . c o m / j o o m l a / i n d e x .
php?option=com_content&view=category&id=166&Itemi
d=192 και μέσω της ιστοσελίδας του Radio Sefarad αναμετα-
δίδεται στον κυβερνοχώρο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα.
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Στις 4.5.2011 έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών εκ-
δήλωση αφιερωμένη στον Ζακ Ιακωβίδη και το μουσικό του έρ-
γο. Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΙΣΕ και η Επιτροπή Δημοσί-
ων Σχέσεων με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της βιογραφίας 
του με τίτλο «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» (Εμπειρία Εκδοτική), 
του Κώστα Παπασπήλιου.
Στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο το κοινό αναπόλησε με νο-
σταλγία τα διαχρονικά τραγούδια του ταλαντούχου συνθέτη 
που σφράγισαν την ελληνική μουσική για περισσότερα από 
εξήντα χρόνια. 
Η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ κα 
Μπέττυ Μαγρίζου προλόγισε και συντόνισε την εκδήλωση, η 
οποία ξεκίνησε με χαιρετισμό της γ.γ. του ΚΙΣΕ κας Λίλιαν Κα-
πόν. «Απόψε τιμούμε ένα θρυλικό πρόσωπο στην ιστορία του 
ελληνικού πενταγράμμου: τον Ιάκωβο Μπενβενίστε ή αλλιώς 
τον γνωστό Ζακ Ιακωβίδη. Εμείς οι μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε 
ψιθυρίζοντας τις μελωδίες του σε μια εποχή που το ελαφρό 
τραγούδι έκανε ενέσεις αισιοδοξίας στο έθνος μας το εξαθλι-
ωμένο από τα τέσσερα ατελείωτα χρόνια Γερμανικής Κατοχής 

και στη συνέχεια τον εμφύλιο σπαραγμό», τόνισε χαρακτηρι-
στικά η γ.γ. του ΚΙΣΕ.
Ο κ. Ιάκωβος Μπενβενίστε, ο οποίος συνοδευόταν από φίλους 
του, αλλά και το κοινό παρακολούθησαν με συγκίνηση το βί-
ντεο που προβλήθηκε στην αρχή της εκδήλωσης, μία σύντο-
μη αλλά περιεκτική αναδρομή στη ζωή και το έργο του συνθέ-
τη, ξεκινώντας από την παιδική του ηλικία, τον μετέπειτα δι-
ωγμό κατά την Κατοχή και τον εγκλεισμό του στο στρατόπεδο 
Μπέργκεν-Μπέλσεν και συνεχίζοντας με την πλούσια μουσική 
του δημιουργία. Γνωστές μελωδίες και φωτογραφίες με διάση-
μους καλλιτέχνες της μουσικής, του κινηματογράφου και της 
επιθεώρησης, αποτέλεσαν ένα μικρό μόνο δείγμα του έργου 
του Ζακ Ιακωβίδη. Το βίντεο επιμελήθηκε ο οπερατέρ και τρα-
γουδιστής Θάνος Πολύδωρας.
Στο πάνελ των ομιλητών σημαντικές προσωπικότητες όπως ο 
κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος και ο συγγραφέας Κώστας 
Παπασπήλιος αναφέρθηκαν στον πρωτότυπο και ανανεωτικό 
συνθέτη και τον πολυδιάστατο δημιουργό που προίκισε την 
ελληνική μουσική με μία ευρεία γκάμα τραγουδιών –ελαφρά, 
ρεμπέτικου ύφους, φεστιβαλικά, έντεχνα λαϊκά, μοντέρνα ποπ 
και θεατρικά. Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου «Εμπειρία Εκδο-
τική», ο κ. Στέλιος Κανάκης μίλησε για τη σημασία της έκδοσης 
της βιογραφίας του Ιακωβίδη που προσθέτει σημαντικά στοι-
χεία στην βιβλιογραφία και την ιστορία του ελληνικού τραγου-
διού μεταπολεμικά. Ο Ιάκωβος Μπενβενίστε, σε σύντομη ομι-

λία του, ευχαρίστησε το ΚΙΣΕ για την τιμητική εκδήλωση, τον 
βιογράφο του κ. Παπασπήλιο και αναφέρθηκε στον κόσμο της 
μουσικής στον οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του. Με φανερή 
συγκίνηση, ο Ιάκωβος Μπενβενίστε δεσμεύτηκε να συνθέσει 
μία μελωδία σε ανάμνηση της τιμητικής βραδιάς.
Ακολούθησε το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης, με τον Δαυ-
ίδ Ναχμία στο πιάνο και την ερμηνεία του Θάνου Πολύδωρα, 
που απέδωσαν αγαπημένα τραγούδια του Ιακωβίδη, ξεσηκώ-
νοντας το κοινό που συμμετείχε στο τραγούδι.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με προσφορά βιβλίων στους συντελε-
στές της εκδήλωσης από την κα Καπόν, η οποία στον Ζακ Μπεν-
βενίστε προσέφερε συμβολικά την έκδοση του ΚΙΣΕ «Νέοι στη 
δίνη της Κατοχικής Ελλάδας». 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πολύ κέφι ενώ ο γνωστός συν-
θέτης υπέγραφε τα βιβλία του στους παριστάμενους που τον 
τίμησαν με την παρουσία τους.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την οριστική επίλυση του θέματος του χώρου του παλαι-
ού εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης, πάνω στον οποίο 
οικοδομήθηκε το Πανεπιστήμιο της πόλεως, στον νόμο 3943, 
άρθρο 45, υπό στοιχείο 10, περιελήφθηκε η παρακάτω ρύθ-
μιση. Όπως είναι γνωστό το θέμα απασχολούσε επί σειρά δε-
καετιών την Κοινότητα Θεσσαλονίκης και ήδη φαίνεται ότι βα-
δίζει προς ρύθμισή του. 
«Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς που εκκρε-
μεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μεταξύ της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Δημο-
σίου, ύστερα από την υπό ημερομηνία 21.9.1961 και αύξοντα 
αριθμό καταθέσεως 2046/1961 αγωγή της πιο πάνω Κοινότη-
τας, το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην 
Ι.Κ.Θ. συνολικά ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαρά-
ντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (9.943.697) ευρώ 
σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και το δέκατο 
έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό τον όρο 
ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής, όπως ορίζεται κατω-
τέρω, η Ι.Κ.Θ. θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίω-
μα αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται 
η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο 
ομολόγων, το επιτόκιό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ-
ρεια για την εξόφληση της οφειλής».                     

Εκδήλωση για τον Ζακ Ιακωβίδη
«Ο άγνωστος φίλος μας με τις γνωστές του νότες»

Μάϊος 2011 Τα Νέα μας

Από αριστερά οι: Κ. Γεωργουσόπουλος, Κ. Παπασπήλιος, 

Ιακ. Μπενβενίστε και Στ. Κανάκης

Ο τιμώμενος με φίλους καλλιτέχνες, τον τραγουδιστή της εκδήλωσης 

και την πρόεδρο της επιτροπής δημοσίων σχέσεων.
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Συνάντηση με τον πρόεδρο του ITF

Στις 12.5.2011, o πρόεδρος του ITF (Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research) πρέσβης κ. Karel de Beer, στα πλαίσια επίσημης επί-
σκεψης στην Αθήνα, είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Ελ-
ληνικού Εβραϊσμού που έγινε στα γραφεία του ΚΙΣΕ. Στη συνά-
ντηση μετείχαν εκ μέρους του ΚΙΣΕ ο πρόεδρος  κ. Δ. Σαλτιέλ, 
η γεν. γραμματέας κα Λ. Καπόν, ο κ. Ε. Μπακόλας, και εκ μέ-
ρους της Ι.Κ. Αθηνών ο πρόεδρος κ. Βεν. Αλμπάλας.
Η επίσκεψη του προέδρου του ITF στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο 
των τακτικών συναντήσεών του με εκπροσώπους των κυβερνή-
σεων των 28 χωρών μελών στο ITF, καθώς και με εκπροσώπους 
εβραϊκών οργανισμών, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία και 
η πρόοδος που αφορά στην παιδεία γύρω από το Ολοκαύτωμα.
Κατά τη συνάντηση στο ΚΙΣΕ ο κ. de Beer ενημερώθηκε από τον 
κ. Σαλτιέλ για τις σχετικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην 
Ελλάδα, με κυριότατη τη συμβολή εβραϊκών φορέων. Συγκε-
κριμένα, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ αναφέρθηκε στα  σεμινάρια του 
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς με θέμα «Δι-

δάσκοντας το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», που έχουν ως στό-
χο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη μετάδοση όχι μό-
νον της ιστορίας αλλά και των μηνυμάτων του Ολοκαυτώματος 
στους μαθητές. Πολύ σημαντικά θεωρήθηκαν επίσης τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα του Ε.Μ.Ε., το οποίο αποστέλλει σε σχο-
λεία σχετικό υλικό ειδικά προσαρμοσμένο για την πρωτοβάθ-
μια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Έγινε αναφορά στις δύο πολύ σημαντικές εκδόσεις του Γραφεί-
ου Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων 
Εβραίων – Μνημεία και Μνήμες» και «Νέοι στη δίνη της Κατο-
χικής Ελλάδας», που εκδόθηκαν με την υποστήριξη της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς, του υπουργείου Παιδείας, καθώς και 
στο βιβλίο «Έλληνες στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου» της κα Φω-
τεινής Τομαή, έκδοση του υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Σαλτιέλ 
τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των βιβλίων αυτών και ανα-
φέρθηκε επίσης στο βιβλίο με θέμα τους Εβραίους βουλευτές 
της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται υπό έκδοση από το Ίδρυμα 
της Βουλής, ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΙΣΕ την οποία 
υποστήριξε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος.
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον αντισημιτισμό, στην οποία 
τονίστηκε ότι το έργο του ITF στόχο του έχει την καταπολέμη-

ση του αντισημιτισμού. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ITF αναφέρθηκε στις 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα ως χώρα μέλος του 
ITF, ύστερα από τη Συμφωνία της Στοκχόλμης, οι οποίες αφο-
ρούν στην εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή έρευνα και την μνή-
μη του Ολοκαυτώματος και επεσήμανε πως η διδασκαλία της 
ιστορίας του Ολοκαυτώματος θα πρέπει να υπάρχει στη διδα-
κτέα ύλη των σχολείων, γιατί μέσω της εκπαίδευσης μειώνο-
νται οι πιθανότητες να επαναληφθούν τραγικά γεγονότα όπως 
το Ολοκαύτωμα. 
Ο κ. de Beer επισκέφθηκε στη συνέχεια το Εβραϊκό Μουσείο 
Ελλάδος όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του και ενημερώθηκε 
για το έργο του από τη διευθύντρια του Μουσείου κα Ζ. Μπατ-
τίνου η οποία αναφέρθηκε κυρίως στις σχετικές εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες του ΕΜΕ.

Γενική Συνέλευση του EJC στη Βουδαπέστη

Στις 2 & 3 Απριλίου 2011 έγινε στη Βουδαπέστη η Γενική Συνέλευση 
του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων του Εβραϊσμού από όλη την Ευρώπη. Εκ μέρους του ΚΙΣΕ στη 
συνέλευση παρέστη το μέλος του Δ.Σ. κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ.
Κατά τις εργασίες της συνέλευσης εξετάστηκαν επίκαιρα θέμα-
τα που αντιμετωπίζει ο Εβραϊσμός, όπως η δημογραφική σύνθε-
ση του εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη, όπου διαπιστώνεται 
αύξηση σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Γερμανία και μείωση 
πληθυσμού σε χώρες όπως η Γαλλία και η Μ. Βρετανία. Επίσης, 
συζητήθηκε η αύξηση των αντισημιτικών εκδηλώσεων και οι 
τρόποι αντιμετώπισής τους, καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση 
της δύναμης των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα 
αναλύθηκε η διαμορφούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με-
τά τις εξεγέρσεις σε αραβικές χώρες. Ο Ισραηλινός δημοσιογρά-
φος και πολιτικός αναλυτής Εούντ Γιαάρι έκανε μια κατατοπιστι-
κή αναφορά στο θέμα εστιασμένη στις προοπτικές που διαγρά-
φονται στο άμεσο μέλλον. Έγινε ενημέρωση για τους κινδύνους 
που προκύπτουν από την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμμα-
τος του Ιράν και τη σημασία της αντίδρασης της διεθνούς κοινό-
τητας. Συζητήθηκε η πρόταση νόμου στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο 
για την απαγόρευση της τελετουργικής κασέρ σφαγής ζώων (Σε-
χιτά) και ανακοινώθηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες του EJC.  
Με τις αποφάσεις και τα Ψηφίσματα που υιοθέτησε η Συνέλευ-
ση, το EJC  κάλεσε την Ολλανδική Βουλή να απορρίψει το σχέδιο 
νόμου για την απαγόρευση της Σεχιτά σύμφωνα με τον εβραϊ-
κό νόμο, το οποίο εναντιώνεται στην ευρωπαϊκή οδηγία που κα-
τοχυρώνει την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών επιταγών 
που σχετίζονται με τη σφαγή ζώων. Επίσης, κάλεσε τις ηγεσίες 
των ευρωπαϊκών χωρών να θεσπίσουν νόμους κατά των φυλετι-
κών διακρίσεων και να ενισχύσουν την αντιρατσιστική νομοθε-
σία τους προκειμένου να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα ρατσι-
σμού και αντισημιτισμού.
Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο εκπρόσωπος του ΚΙΣΕ συζήτη-
σε με τον πρόεδρο και τον γ.γ του EJC, αλλά και εκπροσώπους 
άλλων χωρών, θέματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού Εβραϊ-
σμού, τονίζοντας ιδιαίτερα το θέμα του αντισημιτισμού, καθώς 
και την επικείμενη δίκη των εκπροσώπων του Εβραϊσμού ύστε-
ρα από μήνυση του Κ. Πλεύρη.

(Στοιχεία από την έκθεση του κ. Β. Ισ. Ελιέζερ)

8ενημέρωση
Τα Νέα μας Μάϊος 2011

Από τη συνάντηση του προέδρου του ITF (κέντρο) 

με τον πρόεδρο και μέλη του ΚΙΣΕ  
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ΑΘΗΝΑ 
Εκδήλωση της Μπενώτ

Στις 31.3.2011 η Μπενώτ διοργάνωσε μία πρωτότυπη εκδήλω-
ση στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, το οποίο φιλοξενεί την έκ-
θεση «Το Μνημείο: 16 καλλιτέχνες προτείνουν. Μνημείο Ολο-
καυτώματος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα».
Η ξενάγηση έγινε από την εξαίρετη κα Μαίρη Μιχαηλίδου, ιστο-
ρικό τέχνης, επιμελήτρια της έκθεσης «Το Μνημείο» και μέ-
λος της επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή του μνη-
μείου που κατασκευάστηκε. Η ξενάγησή της ήταν πολύ κατα-
τοπιστική. 
Ακολούθησε γεύμα σε ήσυχο εστιατόριο και κατά γενική ομο-
λογία η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία.     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τα Νέα της WIZO 

Με την ευκαιρία του Πουρίμ και τα γενέθλια των 90 χρόνων της 
WIZO, διοργανώθηκε μια διαφορετική βραδιά για να τα γιορτά-
σουμε! Καλέσαμε μια υπέροχη τραγουδίστρια με τους μουσι-
κούς της, που τραγούδησε κεφάτα τραγούδια. Χορέψαμε, ανά-
ψαμε τα κεράκια της τούρτας που έγραφε πάνω «Χρόνια Πολλά 
WIZO», ενώ σε κάθε τραπέζι βάλαμε μια καρτούλα με τον αριθ-
μό 90 της WIZO. Η κυρία της Λέσχης μας ετοίμασε ωραία φαγη-
τά και έτσι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά! Πάντα τέτοια!
Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι η ίδια τραγουδίστρια μας 
αφιέρωσε άλλη μια υπέροχη βραδιά στο γηροκομείο μας αφιλο-
κερδώς. Η χαρά που πήραν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας 
δεν περιγράφεται. Το έχουν ανάγκη αυτό οι παππούδες μας, 
οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, οι θείοι μας, οι γονείς μας! Είναι 
όλοι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να τους δίνουμε χαρά. 
Υποσχεθήκαμε να το ξανακάνουμε σύντομα. 

Η Γραμματέας της WIZO – AVIV Θεσσαλονίκης
Νταίζη Βαρσάνο   

ΛΑΡΙΣΑ 
Εορτασμός του Πέσαχ

Τη δεύτερη μέρα του Πέσαχ, τα μέλη της Κοινότητας Λάρισας 
συγκεντρώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, γύρω από τα παραδοσια-
κά στρωμένα τραπέζια στη Λέσχη, για να διαβάσουν την αγκα-
ντά, να απολαύσουν το γεύμα που πρόσφερε η Κοινότητα και 
να γιορτάσουν όλοι μαζί τη χαρούμενη γιορτή του Πέσαχ. 

Εορτασμός του Γιομ Αατσμαούτ 
Η Επέτειος της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ γιορτάστηκε με μια 
χαρούμενη εκδήλωση την Τρίτη 17 Μαΐου 2011, με κεντρικό 
ομιλητή τον θρησκευτικό λειτουργό κ. Ιτσχάκ Χαβί, που ανα-
φέρθηκε στο «θαύμα» της ίδρυσης αλλά και της προόδου του 
Ισραήλ. Ακολούθησε μικρή δεξίωση στη Λέσχη όπου προβλή-
θηκαν και επίκαιρα βίντεο. 

ΒΟΛΟΣ 
Εορτασμός του Πέσαχ 

Την παραμονή του Πέσαχ μετά τη λειτουργία πραγματοποιήθη-
κε σέδερ παρουσία όλων των μελών της Κοινότητας καθώς και 
συγγενών από άλλες πόλεις. Το σέδερ έγινε στη λέσχη σε μία 
πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα και συμμετείχαν εκτός των ομο-
θρήσκων και καλοί φίλοι της Κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια του σέδερ (φωτογραφία), που ήταν προσφο-
ρά της Κοινότητας, διαβάστηκε η αγκαδά από το θρησκευτικό 
λειτουργό κ. Μάκη Μωυσή, από όλους τους παρευρισκόμενους 
καθώς και από μέλη της νεολαίας.  

Εορτασμός του Γιομ Αατσμαούτ 
Στις 8.5.2011, παρουσία μελών της Κοινότητας έγινε στη Συνα-
γωγή δοξολογία από τον κ. Μάκη Μωυσή για να τιμηθεί η 63η 
επέτειος από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. 
Κατά την εκδήλωση αναγνώστηκε χαιρετισμός του προέδρου του 
Κράτους του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες από τον κ. Βίκτωρα Φρεζή. 
Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά γλυκών και αναψυκτικών.     

Στη μνήμη του Ηλία Κονέ
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών το αγαπητό μέλος της Κοινότητάς 
μας Ηλίας Κονές άνθρωπος έντιμος, δραστήριος, ανιδιοτελής, 
που απέπνεε καλοσύνη προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσί-
ες σε πολλούς τομείς της πόλης που αγάπησε.
Την  περίοδο του ναζιστικού διωγμού εντάχθηκε μαζί με τον με-
γάλο του αδελφό στο 54ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, όπου παρέμεινε 
μέχρι την απελευθέρωση υπηρετώντας με περηφάνια την Εθνι-
κή Αντίσταση. Γι΄ αυτή του τη δράση του απονεμήθηκε από την 
πολιτεία αναμνηστικό μετάλλιο.
Το 1960 στις εκλογές της Ι.Κ. Βόλου εξελέγη μέλος του Δ.Σ.  
και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος της Κοινότητας μετείχε σε 
πολλές επιτροπές και κοινωνικές εκδηλώσεις της πόλης. Με 
τα σπάνια χαρίσματά του προσέφερε επί 43 χρόνια με ανιδιο-
τέλεια πολύτιμες υπηρεσίες. Για την πρόσφορά του τιμήθηκε 
από την Κοινότητα.
Συμμετείχε για πολλά χρόνια στο Δ.Σ. των συνταξιούχων εμπό-
ρων της πόλεως όπου και τιμήθηκε για την προσφορά του. Τι-
μήθηκε για τη δράση του τόσο από την Μπενέ Μπερίτ όσο και 
από τον φυσιολατρικό όμιλο ΠΑΝ.
Ο Ηλίας Κονές  ήταν πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μί-
μηση για την ανθρωπιά του, για τη θέληση για προσφορά και 
για ζωή, για το σεβασμό στον συνάνθρωπο, για την αγάπη του 
προς την οικογένεια και τους φίλους του, που ποτέ δεν ξέχα-
σε ούτε μια στιγμή. Ευτύχησε να δει τις δύο κόρες του παντρε-
μένες και να αποκτήσει τέσσερα εγγόνια.
Ο Ηλίας θα μας λείπει από την Συναγωγή, από όλες τις κοινοτι-

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
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κές εκδηλώσεις που συμμετείχε πάντα, θα λείπει η καλοσύνη 
του, κυρίως όμως θα λείπει από τις καρδιές όλων μας.
Τον Ηλία αποχαιρέτησαν εκ μέρους της Κοινότητας, ο πρόεδρος 
και αδελφικός του φίλος κ. Μαρσέλ Σολομών, ο πρόεδρος των 
συνταξιούχων εμπόρων Βόλου κ. Θανάσης Κοντονίνας και εκ 
μέρους της οικογένειας η κόρη του Μαίρη και η έγγονή του Λύ-
ντια, κόρη της Λουΐζας. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Παραδοσιακό Ρωμανιώτικο Σέδερ Πέσαχ 

Τη Δευτέρα 18.4.2011, παραμονή Πέσαχ, όλα τα μέλη της Κοι-
νότητάς μας γιορτάσαμε το Πέσαχ σε ξενοδοχείο της πόλης. Ο 
χαζάν κ. Σαμουήλ Κοέν διάβασε την αγκαδά του Πέσαχ με τον 
παραδοσιακό γιαννιώτικο τρόπο και όλοι οι συνδαιτυμόνες συμ-
μετείχαν στην απαγγελία των προσευχών. Το τραπέζι μας είχε 
την τιμή να φιλοξενήσει την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, απόδημα μέλη της Κοινότητας και τουρίστες από το 
Ισραήλ.  Χρόνια Πολλά και του Χρόνου! 

Εορτασμός του Πουρίμ 
Παιδιά, νέοι και μεγάλοι, όλα τα μέλη της Κοινότητάς μας γιορ-
τάσαμε σε ευχάριστη ατμόσφαιρα τη γιορτή του Πουρίμ. Με 
τραγούδια, ποιήματα, παιχνίδια και αφηγήσεις από τα παλαι-
ότερα μέλη που μας θύμισαν πώς γιόρταζαν το Πουρίμ στα Ιω-
άννινα. Στα παιδιά μοιράσαμε δώρα (φωτογραφία) και βέβαια 
κατ’ έθιμο φάγαμε πολλά γλυκά. Και του χρόνου!!! 

Διάλεξη του καθηγητή Τζών Καλέφ-Εζρά
Στις 23.3.2011 και με αφορμή την αποφράδα ημέρα της σύλλη-
ψης των Γιαννιωτοεβραίων της 25 Μαρτίου 1944, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Φυσικής κ. Τζων Καλέφ-Εζρά έδωσε διάλεξη με 
θέμα «Ναζισμός και Ιατρική». Ήταν μια συγκλονιστική ομιλία, 
σοκαριστική και αποκαλυπτική. Στην κατάμεστη αίθουσα της 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών το ακροατήριο έμεινε άφω-
νο από τα πλούσια στοιχεία που παρέθεσε. Η ομιλία έγινε ευ-
καιρία πολλών επαινετικών συζητήσεων και άρθρων στις τοπι-
κές εφημερίδες και στην τηλεόραση. Είμαστε πολύ υπερήφα-
νοι που η μικρή μας κοινότητα έχει μέλη σαν τον καθηγητή κ. 
Τζων Καλέφ-Εζρά. 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΟΑ

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός τίμησε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος με τελετές που διοργάνωσαν οι Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο. 

Στην Αθήνα:
Στις 8.5.2011, η Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσε τελετή που έγινε στο 
εβραϊκό νεκροταφείο. 
Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν. 
Κατά την εκδήλωση έγινε ομιλία από την κα Ρόζα Ασσέρ – Πάρ-
δο, η οποία μίλησε για το Ολοκαύτωμα και τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης, μεταφέροντας συγκλονιστικά αποσπάσματα από 
το βιβλίο που έγραψε ο όμηρος Μαρσέλ Νατζαρή.  Ακολού-
θησε η ομιλία της εκπροσώπου της Εβραϊκής Νεολαίας Αθη-
νών κας Μπέττυς Χαλέγουα, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«Παππού, για σένα στέκομαι σήμερα εδώ στον ιερό αυτό χώ-
ρο και για σένα θα μιλήσω. Για σένα και τον ανεξίτηλο αριθμό 
515965 που σε συνόδεψε για πάντα, σε όλη σου τη ζωή για να 
σου θυμίζει διαρκώς τη φρίκη των ανθρώπων, λες και θα ξε-
χνούσες ποτέ».
Η τελετή ολοκληρώθηκε με καταθέσεις στεφάνων.      

Στη Θεσσαλονίκη:
Στις 8.5.2011 τελέσθηκε στη Συναγωγή Μοναστηριωτών επι-
μνημόσυνη δέηση και το άναμμα των κεριών στη μνήμη των 
θυμάτων της Σοά.  
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα Ρίκα Μπενβενίστε, καθηγήτρια στο 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κεντρικός άξονας της ομιλίας 
ήταν τα όσα βίωσαν όσοι επέζησαν του Ολοκαυτώματος.  
Κατά την τελετή απαγγέλθηκε από την κα Δάφνη Αντώτσιου 
το ποίημα «La Djovenika», του Μωσέ Αελιόν, το οποίο πλαι-
σιώθηκε από το μουσικό σύνολο «Κώδιξ» και τη χορωδία της 
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.

Στη Λάρισα:
Με επιμνημόσυνη δέηση και άναμμα κεριών στη μνήμη των 
θυμάτων της Σοά από τους επιζήσαντες ομήρους, η Κοινότητα 
της Λάρισας τίμησε την επέτειο του Ολοκαυτώματος, την Τρί-
τη 3 Μαΐου 2011 στη Συναγωγή. Αμέσως μετά, στο Πνευματικό 
Κέντρο, έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Έλληνες στο Άου-
σβιτς – Μπιρκενάου» που είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο 
της Φωτεινής Τομαή. 

Στο Βόλο:
Η εκδήλωση της Ι.Κ. Βόλου έγινε στη Συναγωγή, στις 2.5.2011, 
με τη συμμετοχή μελών της Κοινότητας. Την επιμνημόσυνη δέ-
ηση τέλεσαν οι κύριοι Μωρίς Φρανσές και Μάκης Μωυσής. Τα 
κεριά άναψε ο κ. Ντίνος Μάτσας όμηρος των ναζιστικών στρα-
τοπέδων. 
Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του κ. Μάκη Μωυσή που έκα-
νε μία εμπεριστατωμένη αναφορά στην ιστορία του Ολοκαυ-
τώματος.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Τα Νέα μας Μάϊος 2011


