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ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ επαναλαμβανόμενους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται η κατά καιρούς βεβήλωση του νεκροταφείου των Ιωαννίνων, χωρίς να δίνεται
καμία λύση, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο, χωρίς να τιμωρούνται οι ένοχοι. Παρότι το νεκροταφείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης (στην οδό Σπύρου Λά-
μπρου), περικυκλωμένο από συνοικία με βίλες, παρότι η Αστυνομία διατείνεται  ότι «ο χώρος επιτηρείται», δεν έχει ποτέ συλληφθεί κάποιος, δεν έχουν βρεθεί
οι ένοχοι, κανείς ποτέ δεν φέρεται να έχει αντιληφθεί τα όσα θλιβερά διαδραματίζονται στον ιερό χώρο. Κάθε φορά που σημειώνεται βανδαλισμός ο εκάστοτε
υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κάνει μία αναποτελεσματική χλιαρή δήλωση, η Αστυνομία περιορίζεται να δεχθεί μία μήνυση «κατ΄ αγνώστων», μήνυση που έχει
καταντήσει χωρίς σημασία ή αποτέλεσμα, οι δε Νομάρχης και Δήμαρχος της περιοχής αδιαφορούν ολοκληρωτικά. 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ οι βάνδαλοι, ανενόχλητοι, υπερέβησαν και τον εαυτό τους: βεβήλωσαν έξι τάφους, κατέστρεψαν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος και πολ-
τοποίησαν δύο χελώνες το αίμα των οποίων χρησιμοποίησαν για τη βεβήλωση του Μνημείου των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Έδειξαν έτσι όλο το αποτρόπαιο
του προσώπου τους, τη βαρβαρότητα της ψυχής τους, την αθλιότητά τους. Σαν καλοί εκτελεστές του βιβλίου του ναζιστή Κ. Πλεύρη, που προτρέπει σε βιοπραγίες
κατά των Εβραίων, απέδειξαν περίτρανα το πόσο το συγκεκριμένο βιβλίο είναι «επιστημονικό σύγγραμμα», όπως το θεώρησε Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο…  
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ που προξενεί αλγεινή εντύπωση είναι η στάση της Κυβέρνησης, καθώς και της Ν.Δ, που απέφυγαν να λάβουν θέση, παρά το δριμύτατο έγγραφο
του Κ.Ι.Σ προς τον υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια στάση τήρησε και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρότι μεταξύ των βεβηλωμένων τάφων είναι
και αυτός της οικογένειας Γκανή, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί μεγάλοι ευεργέτες του Πανεπιστημίου. Εξαίρεση αποτέλεσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που –με καθυστέρηση μία εβδομάδα και ύστερα από δεκάδες δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο- με-
ταξύ των αποφάσεών του καταδικάζει «απερίφραστα τις πρόσφατες καταστροφές στο Εβραϊκό κοιμητήριο». Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο ΣΥΡΙΖΑ, και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αμέσως
εξέδωσαν καταδικαστικές ανακοινώσεις για τα συμβάντα. Επίσης, οι βουλευτές Κώστας Αλυσανδράκης, Νίκος Μωραΐτης και Μπάμπης Χαραλάμπους, της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του Κ.Κ.Ε., κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, απευθυνόμενη προς τους  υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δη-
μοσίων Έργων σχετικά  με την προστασία του εβραϊκού νεκροταφείου Ιωαννίνων. 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ των Ιωαννίνων, οι  οποίοι διακρίνονται για την πνευματική τους παράδοση και οι οποίοι ανέκαθεν έζησαν κατά τρόπο ανέφελο και αδελφικό με το
εβραϊκό στοιχείο της πόλης, αναμφισβήτητα δεν εγκρίνουν τα όσα μία ομάδα αντισημιτών διαπράττει κατά καιρούς κατά του εβραϊκού νεκροταφείου. Η καταδι-
καστική στάση του τοπικού Τύπου αποδεικνύει την αντίδραση της κοινής γνώμης. Οι αντισημιτικές ενέργειες, λοιπόν, αποτελούν θέμα καθήκοντος για την εκεί
Αστυνομία και κατ΄ επέκταση για την Κυβέρνηση, καθώς και ηθικής τάξης για τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Μ.Κ. 

Προβληματισμός για τις αντισημιτικές ενέργειες στα Ιωάννινα

Η κατάσταση αυτή είναι απότοκος αισθημάτων, αντιδράσεων και απόψεων στην
ελληνική κοινωνία, καθώς και σε κύκλους της κυβερνήσεως και της πολιτικής
ζωής του τόπου. Όλα, βέβαια, δεν είναι τόσο καλά όσο εξωτερικά φαίνονται ή
όπως διατείνονται μερικοί. 
Αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμ-
βουλίου Ελλάδος κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, σε επίσημη εκδήλωση που έγινε στο
Ζάππειο Μέγαρο για να τιμηθούν οι επιζήσαντες όμηροι των χιτλερικών στρα-
τοπέδων, να τονίσει στην χαιρετιστήρια ομιλία του: «Η αποψινή συγκέντρωση μου
παρέχει την ευκαιρία να εκφράσω, επίσης, την έκδηλη ανησυχία των Ελλήνων
Εβραίων για την αθώωση από Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο ατόμου –Ναζιστή
κατά δήλωσή του, που, εκτός άλλων ύβρεων, περιλαμβάνει σε βιβλίο του πλή-
θος ανεπίτρεπτων για τον πολιτισμό αντισημιτικών συνθημάτων. 
Ανησυχούμε όχι μόνο γιατί κάποιος εκφράζει αντισημιτικές απόψεις, αλλά
γιατί βρέθηκε Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο να θεωρήσει αυτές τις απόψεις ως
«επιστημονικές». Ήδη, το τελευταίο μόλις διάστημα σημειώθηκαν και πάλι
βανδαλισμοί στο Ισραηλιτικό Νεκροταφείο Ιωαννίνων, ασφαλώς ως αποτέλε-
σμα των προτροπών του συγκεκριμένου βιβλίου. Αυτή η βεβήλωση ταφικών
μνημείων είναι η πολλοστή σε κεντρικό σημείο της πόλης των Ιωαννίνων χω-
ρίς ποτέ η Αστυνομία να έχει συλλάβει κάποιον και χωρίς να έχει επιδειχθεί
πνεύμα για την τήρηση της έννομης τάξης. 
Ανησυχούμε γιατί στη χώρα μας, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, δεν σημειώνεται μαζική, επίσημη, έμπρακτη αντίδραση κατά της
μισαλλοδοξίας του αντισημιτισμού».

Στις 2.6.09, για τρίτη φορά μέσα στο 2009, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες
καταστροφές στο εβραϊκό νεκροταφείο Ιωαννίνων.  
Οι βάνδαλοι προξένησαν ζημιές σε αρκετούς τάφους, μεταξύ των οποίων και σε
αυτόν της μητέρας του προέδρου της Ι.Κ. Ιωαννίνων, Καθηγητή του εκεί Πανε-
πιστημίου και δημοτικού συμβούλου κ. Μωϋσή Ελισάφ, ο οποίος, αφού εξέφρασε
τη δίκαιη οργή του, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση με την οποία αντιμετωπί-

ζει το όλο θέμα η Αστυνομική Διεύθυνση Ιω-
αννίνων. 
Σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Ελισάφ στα
ΜΜΕ τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι πρωτο-
φανής η χαλαρότητα με την οποία αντιμε-
τωπίζουν τις συνεχείς επισημάνσεις και εκ-
κλήσεις μας για αστυνόμευση του χώρου.
Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σε
όλους ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη
να περιφρουρεί και τους ζωντανούς και τους
νεκρούς. Κάθε ανοχή σε τέτοιες πράξεις
και τέτοια φαινόμενα είναι ανοχή στο φασι-
σμό. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να

Δημόσια KATAΓΓEΛIA Η βεβήλωση του 
Εβραϊκού Νεκροταφείου  
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Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την Ελλάδα
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Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Εβραϊκού Συνεδρίου (E.J.C.) κ. Μοσέ Κάντορ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η άνο-
δος των ακροδεξιών ομάδων είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Η επιτυχία
της ακροδεξιάς και των εθνικιστικών κομμάτων, που κέρδισαν έδρες στο ευ-
ρωκοινοβούλιο βασισμένες στη ρατσιστική, αντισημιτική και ξενοφοβική ιδεολογία,
αποτελεί σαφή διάβρωση στην ανεκτικότητα και ξεκάθαρη έκκληση στους ευ-
ρωπαίους αξιωματούχους για άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για τον διαπολιτι-
σμικό διάλογο. 
…Η επιτυχία ακροδεξιών κομμάτων στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Αυ-
στρία, την Ουγγαρία, κ.α., δυστυχώς θα συμβάλει στο να ενδυναμωθούν όλοι
εκείνοι που συστρατεύονται με επικίνδυνες αρχές ακραίου εθνικισμού, ρατσισμού,
αντισημιτισμού και ξενοφοβίας».
«Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Όχι, δεν είναι αυτό του κομ-
μουνισμού, αλλά αυτό του νεοφασισμού, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας.
Αναδύθηκε ανησυχητικά ενισχυμένο και απειλητικό μέσα από τις κάλπες των τε-
λευταίων ευρωεκλογών, οι οποίες πριμοδότησαν τους ακροδεξιούς με συνολι-
κά οκτώ παραπάνω έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο (συγκριτικά με τις εκλογές του
2004), τη στιγμή που Σοσιαλδημοκράτες και Αριστεροί έβλεπαν τις δυνάμεις τους
να φυλλορροούν…», γράφει ο Γιώργος Σκιαδάς στο «Εθνος» της 14.6.09.
Όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας το κόμμα του ΛΑΟΣ αναδείχθηκε τέταρτο κόμ-
μα, σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό του (7,15%  από 4,12% το 2004), όπως και
τους αντιπροσώπους του στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς εκλέχθηκαν η επικεφαλής
του ψηφοδελτίου κα Νίκη Τζαβέλλα και ο κ. Θάνος Πλεύρης (μέχρι πρότινος
βουλευτής Αθηνών του ΛΑΟΣ, γιος του Κώστα Πλεύρη και συνήγορός του στη
δίκη για το άκρως αντισημιτικό βιβλίο «Εβραίοι – Ολη η Αλήθεια»).
Η νεοναζιστική οργάνωση «Χρυσή Αυγή», παρότι απέχει πολύ από το να εκλε-
γεί στο Ευρωκοινοβούλιο, κατέλαβε τη δωδέκατη θέση (στα συνολικά 27 ελ-
ληνικά κόμματα που «κατέβηκαν» στις φετινές ευρωεκλογές), με ποσοστό
0,46%.
Με την επιτυχία του ΛΑΟΣ ασχολήθηκαν εκτενώς τα Μ.Μ.Ε. Παρακάτω, ανα-
δημοσιεύουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα άρθρων γνωστών δημοσιογράφων:  
Αντώνης Καρκαγιάννης, «Καθημερινή» 11.6.09: «Στην Ελλάδα σχολιαστές του
Τύπου και κυρίως της τηλεόρασης μόλις και συγκρατούν το θαυμασμό τους για
τον τρόπο με τον οποίο ο ΛΑΟΣ θέτει “πραγματικά προβλήματα”. Τα προβλήματα
αυτά, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, η αυξανόμενη μετανάστευση. Είναι… πράγ-
ματι πραγματικά και τα συναντάμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Η δημόσια τά-
ξη, η εγκληματικότητα, η μετανάστευση. Ο ΛΑΟΣ τα συνοδεύει και με μια δεύ-
τερη δέσμη προβλημάτων, τα λεγόμενα «εθνικά», ακριβέστερα εθνικιστικά, που
ξεφεύγουν από την πολιτική και κινούνται στο εθνικό φαντασιακό: η φυλή ή το
έθνος που απειλείται από όλους τους ύποπτους συνωμότες, από τους Εβραίους
και τους Αμερικανούς οπωσδήποτε, από τους Σκοπιανούς, τους Τούρκους αλ-
λά και από τους ευρωπαίους που απειλούν τις εθνικές μας ιδιαιτερότητες. Γενι-
κά η απειλή και ο φόβος της απειλής είναι οι δύο βασικοί πυλώνες από τους οποί-
ους ο ΛΑΟΣ περνάει την πολιτική του φιλοσοφία στο σύνολό της».    
Γιάννης Χάρης, «Τα Νέα» 13.6.09: «Θεαματική άνοδος της ακροδεξιάς στις μι-
σές σχεδόν χώρες της Ενωμένης Ευρώπης και γενικά της δεξιάς σ΄ όλες σχε-
δόν τις χώρες…
Για το μικρό, μικρούτσικο φιδάκι, αλλά πάντως φίδι, σχεδίαζα να γράψω πριν από
τις εκλογές –όχι πια αβγό του φιδιού, μα φίδι νεογνό. Είναι όλο και πιο συχνή η
δυναμική επέμβαση Χρυσαυγιτών, με εισβολές ακόμα και μέσα στα σπίτια με-
ταναστών…
Και ήρθαν και οι εκλογές να επιβεβαιώσουν ότι δεν είναι συμπτωματικά, απο-
σπασματικά όλα αυτά, αλλά ώριμος καρπός διάχυτης πλέον ιδεολογίας, που αν
δεν είναι πάντοτε ευθέως ναζιστική, είναι σίγουρα ξενοφοβική. 
Έτσι και αλλιώς το θέμα ούτε ήταν ούτε είναι ενέργειες όπως αυτές, αλλά η σιω-
πηρή ανοχή, αν όχι η κάλυψη, από μεμονωμένα άτομα έως πολιτικούς σχημα-
τισμούς, και προπάντων από τα τόσο λαλίστατα κατά τα άλλα μέσα μαζικής
ενημέρωσης».       

Ελιζαμπέττα Καζαλόττι, «Ελευθεροτυπία» 16.6.09: «Η πίστη στο τρίπτυχο
“πατρίς, θρησκεία, οικογένεια”, η ξενοφοβία, ο συντηρητισμός, η σεμνοτυφία εί-
ναι μόνο κάποια από τα γνωρίσματα μιας συγκεκριμένης κάστας Ελλήνων, των
οποίων η αισθητική αντανακλά την αμφίβολη ηθική τους. Σε αυτή την κάστα ανή-
κει και η πλειονότητα των οπαδών του ΛΑΟΣ, ένα κόμμα που το όνομά του προ-
δίδει τη λαϊκή του, με τη διαστρεβλωμένη έννοια του όρου, προέλευση. Μη μας
κάνει, λοιπόν,  εντύπωση η εκλογική επιτυχία αυτής της Δεξιάς, που εκπροσω-
πεί όσους την Ελλάδα τη θεωρούν κτήμα τους και τη σπέρνουν καθημερινά με
λεκτικά και υλικά σκουπίδια. Είναι όσοι τον ξένο τον θεωρούν εχθρό, τον δια-
φορετικό θανάσιμη απειλή στην εύθραυστη ισορροπία τους, χτισμένη πάνω στο
ψέμα και τη μικροαπάτη».                   
Κωνσταντίνος Ζούλας, «Καθημερινή» 11.6.09: «Είναι κάτι παραπάνω από προ-
φανές ότι αν ο κ. Καραμανλής υιοθετούσε σήμερα τη νέα αυτή προτροπή τους
[βουλευτών για συνεργασία με το ΛΑΟΣ], θα υπέγραφε την οριστική αυτοκτονία
της Ν.Δ. Διότι απλούστατα η κυβερνώσα παράταξη (και οι προαναφερθέντες γνω-
στοί άγνωστοι) θα εκαλούντο από την επομένη να αιτιολογήσουν την πολιτική τους
“συγγένεια” με την οικογένεια Πλεύρη, τις πατριωτικές κορώνες του κ. Αδ. Γε-
ωργιάδη ή ακόμη και τις παρελθούσες αναφορές του κ. Γ. Καρατζαφέρη περί
εβραϊκής συνωμοσίας και άλλες ανάλογες αρλούμπες. Αν δεν καταλαβαίνουν
οι “γνωστοί άγνωστοι”, ας ρίξουν μία ματιά στα νομαρχιακά ψηφοδέλτια του ΛΑ-
ΟΣ και θα βρουν “στελέχη” της Χρυσής Αυγής…».   

Yπάρχει ζωή μετά το θάνατο; 
Σε συνεντεύξεις που πήρε η δημοσιογράφος Μαριλένα Καβαζή για το  ένθετο
«Ε» της Ελευθεροτυπίας και δημοσιεύτηκαν στις 18.4.09, σχετικά με το τι πι-
στεύουν τα θρησκευτικά δόγματα για τον παράδεισο, αν υπάρχει πώς και πού
είναι αυτό το «μετά», ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ιάκωβος Αράρ σε ερωτήσεις που
του τέθηκαν εξήγησε την άποψη του Ιουδαϊσμού: 
Ραββίνε, πώς μπορώ να πάω στον Παράδεισο; 
«Εμείς δεν πιστεύουμε στην κόλαση και στον Παράδεισο. Το μπέρδεμα και η σύγ-
χυση ξεκινά ακριβώς από την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να εννοήσει
τι γίνεται μετά θάνατον. Ο ιουδαϊσμός σε αυτό το σημείο παροτρύνει να εγκατα-
λείψουμε κάθε προσπάθεια που τείνει να εξηγήσει το τι γίνεται μετά, καταδικά-
ζει τη φαντασία που οργιάζει γύρω από το θέμα και απαγορεύει την παρακο-
λούθηση ερευνών, νεκρομαντειών και λοιπόν επικίνδυνων θεωριών για τη με-
τά θάνατον ζωή. Συμβουλεύει, αντιθέτως, να ασχοληθούμε με πράγματα γόνι-
μα και δημιουργικά όχι με ασαφείς έρευνες. Πρέπει να ερευνήσουμε τα πράγ-
ματα που μπορούμε να συλλάβουμε: αυτό που είναι ορατό μπροστά μας, ακο-
λουθώντας τους νόμους που μας δόθηκαν στο όρος Σινά και είναι μέσα στην Το-
ρά. Ολη μας η προσπάθεια πρέπει, λοιπόν, να πηγαίνει στο πώς θα βρούμε τον
τρόπο να ζούμε μία ζωή τίμια, ενάρετη, δίκαια, μία ζωή που πραγματικά θα χαί-
ρεται κανένας να τη ζει, όχι να τη φοβάται. Έτσι δεν χρειάζεται να κοιτάμε ούτε
προς τα πάνω ούτε προς τα πίσω αλλά ούτε και προς τα κάτω: μόνο μπροστά,
ακολουθώντας το γράμμα του Θεού. Άλλωστε, ο καλός εβραίος κρίνεται πάνω
απ΄ όλα από τη συμπεριφορά του. Ούτε από τις γνώσεις του, ούτε από τη θρη-
σκευτικότητά του: κρίνεται από τις πράξεις του. Ο ιουδαϊσμός είναι κυρίως ένας
τρόπος ζωής». 
Γιατί όμως δεν ασχολείστε με αυτό το θέμα;                  
«Διότι ο άνθρωπος μπορεί όντως να πετύχει – κυρίως στον τεχνικό τομέα- εξαι-
ρετικά πράγματα: το βλέπουμε κάθε μέρα με τις ανακαλύψεις του, που είναι τό-
σες που πια δεν τις προλαβαίνουμε! Αλλά και πάλι δεν μπορεί να τα πετύχει όλα,
να τα καταλάβει όλα: δεν μπορεί το περιορισμένο –που είναι το ποσοστό της φαι-
άς ουσίας που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος- να συλλάβει το απεριόριστο, που εί-
ναι ο Θεός. Η πραγματική ουσία του Θεού μένει άγνωστη. Δεν ξέρουμε ούτε την
αρχή ούτε το τέλος Του. Το ότι υπάρχει όμως η αθανασία της ψυχής, υπάρχει.
Απλώς ανήκει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στη θεϊκή σφαίρα…». 
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιή-
θηκαν οι θάνατοι των:
- Ματθίλδης Αβραάμ Χαΐμ, ετών 85
- Μεναχέμ Μωϋσή Νεγρίν, ετών 76
- Ευθυμίας Σαμπεθάι Δανιήλ, ετών 62

EKΔPOMH THΣ E.N.E.

Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2009, η Ε.Ν.Ε.,
στα πλαίσια του «United Days», διοργανώνει εκδρο-
μή στην Κέρκυρα, στην οποία θα συμμετέχουν νέοι
από τις Βαλκανικές χώρες. Η τιμή συμμετοχής ανέρ-

χεται στα 160 ευρώ και περιλαμβάνει διαμονή στο ξε-
νοδοχείο Aquis Sandy Beach Resort, φαγητό και με-
ταφορά. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευ-
θύνεστε στους: Φραντζέσκα Μπλέκερ τηλ.: 6939
286 520 και Ιζη Ματαλών τηλ.: 6936 806 280. Για
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.uniteddays.gr & www.aquisresorts.com. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥ

Ο Ιωσήφ Φιλοσώφ, του Βίκτωρα και της Αιμιλίας, από
το Βόλο, προκρίθηκε στην πρώτη φάση του πανελλήνιου
μαθηματικού διαγωνισμού «Ο Θαλής».

Η ιστορία του ιουδαϊκού πολέμου στο
Αργολικό Θέατρο 

Η Ζαν Μορό, η συναρπαστική και πολυτάλαντη καλ-
λιτέχνης θα φιλοξενηθεί στο Αργολικό Θέατρο, στις
24 και 25 Ιουλίου, στην εξαιρετικά φιλόδοξη παρα-
γωγή «Ο πόλεμος των υιών του φωτός κατά των
υιών του σκότους». Ο Ισραηλινός Άμος Γκιτάι πρό-
κειται να παρουσιάσει ένα θέαμα βασισμένο στην
ιστορία του ιουδαϊκού πολέμου του Ιώσηπου Φλά-
βιου, που «παντρεύει» το θέατρο, το ορατόριο και το
τραγούδι.

(TV Zaping, 29.5.09)

Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η

Claims Conference, με το πρόγραμμα SW 10-9196

(HSEAP), ενέκρινε για το έτος 2009 ποσό ύψους

$ 17.334,00 δολαρίων ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση

αναγκών  υγείας και  διαβίωσης ομοθρήσκων, επι-

ζώντων από τις διώξεις των Ναζί.  Τα χρήματα αυτά

προέρχονται από το Ταμείο των εν αδρανεία λογα-

ριασμών των Ελβετικών Τραπεζών (Swiss Banks).

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

για το πρόγραμμα αυτό. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την

Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέπει να υπο-

βληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι

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

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

αιτήσεις και μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα

πορίσματα στην Claims Conference για τελική

έγκριση. 

Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα

θύματα των διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι,

κρύφτηκαν για να γλιτώσουν από τους Ναζί, ή συ-

νελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργα-

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

αποδεδειγμένη ανάγκη και έχουν τα απαραίτητα

αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πι-

στοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Όροι χορήγησης:

1. O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας,

θύμα των ναζιστικών διωγμών.

Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός από τους

επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να δια-

φύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατό-

πεδα εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους

υπέστησαν τις συνέπειες των διωγμών. 

2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώ-

τατο όριο τα 6.016,00 ευρώ.

Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των

6.016,00 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως

από τις οικείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3. Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς

τους, δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίω-

ση και την αντιμετώπιση των αναγκών του δικαιούχου,

περιουσιακά στοιχεία. 

4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γη-

ροκομείων.

5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οι-

κιακής βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύ-

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

ού κ.λπ.

6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση

αξιόπιστα δικαιολογητικά  (ιατρικές γνωματεύσεις, βε-

βαιώσεις και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπι-

κή γνώμη κοινωνικού λειτουργού, ανάλογα με την

περίπτωση).

7. Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική

κατάσταση του αιτούντος. 

8. Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των

όσων βοηθημάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την

αντίστοιχη Κοινότητα ή άλλο φορέα, για τα οποία η

Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει οπωσ-

δήποτε γνώση. 

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται

προς τις οικείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι, κατά τη

διαδικασία υπολογισμού του ύψους του συνολικού

ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε συμπερι-

λαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινω-

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

οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω δι-

ευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης εκκαθα-

ριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του

ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυ-

νη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό ση-

μείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδο-

τικού φορέα.  Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών

τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον

καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο

Κ.Ι.Σ. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέ-

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

Συλλόγου των Ομήρων,  εγκρίνει ή  απορρίπτει τις

αιτήσεις, ή  κατανέμει ανάλογα με τις  ανάγκες των

αιτούντων  το διατιθέμενο για το έτος 2009 ποσόν

των  $ 17.334,00. Η αξιολόγηση υποβάλλεται

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

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

προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογράφουν τη

σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υπο-

βολής, αλλά κάθε αίτηση θα προωθείται με-

μονωμένα εντός του έτους 2009.  

Τα Νέα μας

Iδιοκτήτης: Tο K.I.Σ. (N.Π.Δ.Δ.), 

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

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

κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης

• Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία 

Κωδ. ταχυδρόμησης 3905

• Yπεύθυνος φωτοσυνθέσεως:

ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., Γ. ΑΒΕΡΩΦ 26-28, 

142 32, ΠΕΡΙΣΣΟΣ.

€ 0,01

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
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Επίσκεψη μελών του Συλλόγου Επίσκεψη μελών του Συλλόγου 
Φίλων Technion – ΗΠΑΦίλων Technion – ΗΠΑ

Στις 19.5.09, 25 μέλη του Συλλόγου Φίλων Technion – ΗΠΑ, συνοδευόμενα

από τον νέο πρόεδρο του Technion καθηγητή Peretz Lavie, την σύζυγό του κα-

θηγήτρια Lena Lavie και τον καθηγητή Μπένη Νατάν, επισκέφθηκαν την Αθήνα

και ξεναγήθηκαν στις Συναγωγές «Μπεθ Σαλόμ» και «Ετς Χαγίμ», καθώς και το χώ-

ρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας. Οι

επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν, σε δεξίωση που παρέθεσε

η Ι.Κ. Αθηνών στο αίθριο της Συναγωγής Ετς Χαγίμ, την ηγεσία της Κοινότητας,

καθώς και τον πρόεδρο και μέλη του Κ.Ι.Σ. Με την ευκαιρία αυτής της συνάντη-

σης ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας δώρισε στους ξένους

Αγκαντότ του Πέσαχ και ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης το λεύ-

κωμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων – Μνημεία και Μνήμες». 

Στις 18.5.09, η αποστολή επισκέφτηκε και την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης.

Ενημέρωση για διεθνή εβραϊκά θέματαΕνημέρωση για διεθνή εβραϊκά θέματα

Στις 27.5.09, οι κυρίες της Ι.Κ. Αθηνών διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση,

στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας, για θέματα που αφορούν το διεθνή εβραϊ-

σμό καθώς και την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του αντισημιτισμού. 

Η πρόεδρος της WIZO κα Χέδερ Ναχμία, αφού ευχαρίστησε όσους παρέστη-

σαν στην εκδήλωση, καλωσόρισε τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ κ. Μ. Κωνσταντίνη, ο

οποίος ήταν ο ομιλητής της εκδήλωσης. 

Αρχικά ο κ. Κωνσταντίνης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της Διεθνούς Διά-

σκεψης για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, που πραγματοποιήθηκε στο

Λονδίνο από 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2009, ενημερώνοντας  τους παρευρι-

σκόμενους πως στόχος του Συνεδρίου ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό πρό-

γραμμα δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αντισημιτισμού πα-

γκοσμίως, που ομόφωνα αναγνωρίστηκε ως κλιμακούμενη παγκόσμια απειλή. 

Ακολούθησε η ενημέρωση για τη Διεθνή Συνάντηση του ΟΑΣΕ, (του οποίου  την

προεδρία για το τρέχον έτος έχει αναλάβει η Ελλάδα), με θέμα την Καταπολέ-

μηση του Αντισημιτισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 17 Μαρτίου

2009. Κατά τη Συνάντηση συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν σημαντικά θέματα γύ-

ρω από τις τάσεις που επικρατούν το τελευταίο διάστημα και την έξαρση του αντι-

σημιτικού μένους σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αποτέλεσμα του Συνεδρίου

ήταν να διαμορφωθεί ένα κείμενο συστάσεων και ψηφισμάτων που αναπτύσσε-

ται σε οκτώ βασικές αρχές. 

Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του

Κ.Ι.Σ. για τη Σύνοδο του ΟΗΕ κατά του Ρατσισμού - Ντέρμπαν 2, που έγινε στη

Γενεύη από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2009. Παρουσιάστηκαν οι προσπάθει-

ες του διεθνούς Εβραϊσμού να μην επαναληφθούν τα λάθη και οι αποτυχημένες

πρακτικές που συνέβησαν κατά την πρώτη Σύνοδο, το 2001, η οποία χαρακτη-

ρίστηκε από έντονα αντισημιτικά επεισόδια, την παρενόχληση εκπροσώπων

εβραϊκών οργανισμών και την καταδίκη του Ισραήλ ως του μοναδικού κράτους

παγκοσμίως που εκτέθηκε ως ρατσιστικό.      

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις του

κ. Κωνσταντίνη, ο οποίος στο τέλος απάντησε πρόθυμα σε ερωτήσεις του κοι-

νού οι οποίες εξέφραζαν την ανησυχία του για την κλιμακούμενη αύξηση του αντι-

σημιτισμού. 

ΘEΣΣAΛONIKH

Συνέδριο για τις εβραϊκές πεΣυνέδριο για τις εβραϊκές περιουσίεςριουσίες

Στις 22 & 23 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
επιστημονική συνάντηση με θέμα «Η οικονομία της Κατοχής και η τύχη των
εβραϊκών περιουσιών», η οποία διοργανώθηκε από την Ομάδα Μελέτης της
Ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. 
Κατά τη διημερίδα παρουσιάστηκαν αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορούν τη
λεηλασία της κινητής, αλλά και της ακίνητης περιουσίας των Εβραίων της Ελ-
λάδας, που στην πλειοψηφία τους μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης
και δεν επέστρεψαν ποτέ.   
Κατά τη συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από Έλληνες ιστορικούς και νομικούς
που παρουσίασαν τις εργασίες τους για την εμπλοκή ελληνικών βιομηχανικών
κλάδων στους γερμανικούς εξοπλισμούς, για τους μηχανισμούς οικειοποίη-
σης και εκμετάλλευσης της περιουσίας των Εβραίων από τις γερμανικές και
βουλγαρικές Αρχές Κατοχής, για την εμπλοκή Ελλήνων οικονομικών και μη
συνεργατών και για το εύρος και τη διαδικασία των μεταπολεμικών αποζη-
μιώσεων. Συγκεκριμένα έγιναν εισηγήσεις από τους: Στράτο Δορδανά, με θέ-
μα «’’Δακτυλίδια διάφορα χρυσά τεμάχια ενενήκοντα’’: Η ‘οικονομική πολι-
τική’ των ‘άλλων’ Ελλήνων και οι εβραϊκές περιουσίες», κατά την οποία με-
ταξύ άλλων επεσήμανε πως  «παρά το γεγονός πως έχουν παρέλθει εξήντα
έξι χρόνια, ελάχιστα είναι γνωστά για τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις πα-
ραμέτρους οικονομικής πολιτικής των ενόπλων και αόπλων, οπαδών και
συνοδοιπόρων, πρακτόρων και τυχοδιωκτών, διερμηνέων και πολιτικών υπαλ-
λήλων, οι οποίοι, έχοντας συμπληρώσει εγκαίρως τα στοιχεία τους στην αί-
τηση, περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για την παράδοση – παραλαβή
ενός εβραϊκού καταστήματος», Γαβριέλλα Ετμεκτσόγλου, με θέμα «Η οικο-
νομική ‘Τελική Λύση’: Σκέψεις για τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις», η οποία
τόνισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως σήμερα λιγότερο από το 20% των
εβραϊκών περιουσιών, που κατασχέθηκαν ή κλάπηκαν από τους Ναζί και τους
συνεργάτες τους, έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους τους, Μαρία Καβάλα,
με θέμα «Στοιχεία για την κινητή περιουσία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης
και την τύχη της αμέσως μετά το διωγμό τους το 1943», Βασίλη Μανουσά-
κη, με θέμα «Το Γερμανικό ναυτικό στην Ελλάδα: οικονομικοί παράμετροι», Νί-
κο Τζαφλέρη, με θέμα «Η πολεμική βιομηχανία του Άξονα στην Ελλάδα 1941
– 1944. Η περίπτωση της σιδηροβιομηχανίας», Βασίλη Ριτζαλέο, με θέμα «Η
λεηλασία της εβραϊκής περιουσίας στη Βουλγαρική Ζώνη Κατοχής, 1941-
1944», Λέλα Σαλέμ, με θέμα «Η ακίνητη περιουσία των Εβραίων της Θεσ-
σαλονίκης κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής μέσα από τα αρχεία του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης» και Γιώργο Μαργαρίτη, «Το πρόβλημα της
‘αποθησαύρισης’».   

Εκδήλωση προς τιμήν του Χάϊντς ΚούνιοΕκδήλωση προς τιμήν του Χάϊντς Κούνιο

Στις 27.5.09, στην αίθουσα «Ιτσχάκ Ράμπιν», η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης διοργάνωσε
εκδήλωση προς τιμήν του επί σειρά ετών προέδρου της Κοινοτικής Συνέ-
λευσης και ακάματου εθελοντή κ. Χάιντς Κούνιο. 
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, στο χαιρετισμό που
απεύθυνε κατά την έναρξη της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην πορεία του κ.
Χάιντς Κούνιο στα κοινοτικά δρώμενα, στη συνολική προσφορά του και στην
προσωπικότητά του ως άξιου Εβραίου και οικογενειάρχη. Στη συνέχεια, ο κε-
ντρικός ομιλητής κ. Φρατέλης Ναχμίας, που συνεργάστηκε για πολλά χρό-
νια με τον κ. Κούνιο εντός και εκτός της Κοινότητας, αναφέρθηκε στην πορεία
της συνεργασίας τους αλλά και σε χαρακτηριστικά γεγονότα που σημάδεψαν
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ζουν ειδικές ανάγκες (φωτογραφία). 
Συγκεκριμένα, με επιλογή του Πρυτανικού Συμβουλίου, χορηγήθηκαν υποτρο-
φίες στους: Ανδρέα Κόκκα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας,
Κυριάκο Δαλαμάγκα, Τμήμα Ιατρικής και Κωνσταντίνο Αθανασίου, Τμήμα Ιστο-
ρίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία του Πρύτανη κ. Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη, ο
οποίος συγχάρηκε και ευχαρίστησε την Ι.Κ. Βόλου για την πρωτοβουλία της, την
οποία χαρακτήρισε μοναδική και πρωτοποριακή. Επίσης, ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου μίλησε για τη σημασία της ενίσχυσης του εθελοντισμού, ενώ ση-
μείωσε πως η χορήγηση υποτροφιών από διάφορους συλλόγους και κοινότητες
αποτελεί θεσμό στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. 
«Έπρεπε να αξιοποιήσουμε την πρωτοβουλία της Ι.Κ. Βόλου για το καλό των φοι-
τητών μας. Και αυτή τη φορά διαλέξαμε τους φοιτητές που έχουν ειδικές ευαι-
σθησίες και ανάγκες. Επομένως ζητήσαμε από τα Τμήματα να μας αναφέρουν,
ποιοι από τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες που είχαν τους υψηλότερους βαθ-
μούς. Νομίζουμε ότι τα χρήματα αυτά θα πιάσουν τόπο και θα ενισχύσουν τον
αγώνα των φοιτητών αυτών για να σπουδάσουν», τόνισε ο Πρύτανης. 
Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο
οποίος αφού ευχαρίστησε τόσο το Πρυτανικό Συμβούλιο όσο και προσωπικά τον
Πρύτανη και τον αντιπρύτανη κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκη για την αποδοχή του αι-
τήματος, επισήμανε την καθοριστική συμβολή του Πανεπιστημίου στην άνοδο του
πνευματικού επιπέδου της πόλης. Συγκεκριμένα ο κ. Σολομών τόνισε: «Θεωρώ
ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου συμβάλλει καθοριστικά στην άνοδο του
πνευματικού επιπέδου της πόλης μας. Άλλωστε οι φοιτητές με τα νιάτα και τη ζω-
ντάνια τους προσφέρουν κίνηση, παλμό, καινούργιες ιδέες, στοιχεία απαραίτη-
τα για την πρόοδο και την ανανέωση ενός τόπου. Με τη συμβολική, λοιπόν, αυ-
τή προσφορά μας επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε τη τόσο σημαντική προσφορά
του Πανεπιστημίου στην πόλη μας και σε όλη τη Θεσσαλία και να εκφράσουμε
την αγάπη μας στους φοιτητές μας».  Αμέσως μετά ο κ. Σολομών συγχάρηκε τους
φοιτητές για την πρόοδό τους, έδωσε τις υποτροφίες και τους ευχήθηκε καλή
πρόοδο και καλή τύχη τόσο στις σπουδές τους όσο και στη ζωή τους.
Εκ μέρους των φοιτητών μίλησε ο κ. Κυριάκος Δαλαμάγκας, ο οποίος ευχαρί-
στησε την Ι.Κ. Βόλου για την πρωτοβουλία την οποία χαρακτήρισε ως μία «ανα-
πάντεχη και συνάμα ευχάριστη έκπληξη». 
Στη συνέχεια ο Πρύτανης προσέφερε αναμνηστικά δώρα στον κ. Σολομών και
στον πρόεδρο της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζο, ο οποίος εκπροσώπησε και
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο.
Ακολούθησε δεξίωση που παρέθεσε το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά την οποία

O πρόεδρος της I.K. Θεσσαλονίκης κ. Δ. Σαλτιέλ παραδίδει 
την τιμητική πλακέτα στον κ. X. Kούνιο Aπό την επίδοση υποτροφιών σε φοιτητές

την κοινή τους πορεία τους ως φίλων και συνεργατών. 
Ακολούθως και μετά την προβολή μιας σύντομης ταινίας με στιγμιότυπα από
τη ζωή του κ. Κούνιο, που επιμελήθηκε ο Αλμπέρτο Σεβή και η επιτροπή πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων, το λόγο πήρε η κα Ιντα Κούνιο, που μίλησε για την
αφοσίωση και την αγάπη του Χάιντς Κούνιο στην οικογένειά του και το πώς
αποτελεί παράδειγμα για όλους. Στη συνέχεια, η κα Βεατρίκη Μαγρίζου, εκ-
πρόσωπος της Ι.Κ. Λάρισας, ευχαρίστησε τον κ. Κούνιο για όλα τα χρόνια προ-
σφοράς του σε κάθε θέμα που σχετίζεται με τον Ελληνικό Εβραϊσμό.
Κλείνοντας τον κύκλο των ομιλιών στο βήμα προσήλθε το τιμώμενο πρόσω-
πο που αναφέρθηκε στην αγάπη που έτρεφε και τρέφει για την Κοινότητα της
Θεσσαλονίκης αλλά και στην αίσια ολοκλήρωση του έργου ζωής, την συ-
γκέντρωση των ονομάτων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που θανατώθηκαν
στα στρατόπεδα του Άουσβιτς-Μπίρκεναου.  
Για το θέμα αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Κούνιο, στην  εφη-
μερίδα «Καθημερινή» της 13.2.09, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Μέχρι τώρα
δεν υπήρχε γι΄ αυτούς κανένα στοιχείο, ούτε στο Άουσβιτς ούτε στην Ι.Κ. Θεσ-
σαλονίκης, τα αρχεία της οποίας άρπαξαν οι Γερμανοί και σήμερα βρίσκονται
ακόμη κάπου στη Μόσχα. Λες κι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρξαν ποτέ. Σαν
να μην πέρασαν από τούτο τον κόσμο. Είναι 46.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας
και επαγγέλματος, απ΄ όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης». Στο άρθρο της
εφημερίδας επισημαίνεται πως ο τόμος στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα
37.764 ονόματα, τα οποία συνοδεύονται από 22 διαφορετικά στοιχεία ταυ-
τότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, συζύγου, παιδιών,
επάγγελμα, διεύθυνση, στρατόπεδο όπου βρήκε τον θάνατο κ.λπ.) θα κατα-
τεθεί στο περίπτερο της Ελλάδας που πρόκειται να λειτουργήσει προσεχώς
στο χώρο του Άουσβιτς.            
Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Κοινότητας επέδωσε στον κ.
Κούνιο τιμητική πλακέτα ως ελάχιστο δείγμα της συνολικής προσφοράς του
προς την Κοινότητα, ενώ δώρα έδωσε επίσης και η επιτροπή Πολιτιστικών της
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, που είχε την επιμέλεια όλης της εκδήλωσης. Ο κ. Κού-
νιο παρέδωσε στον κ. Δ. Σαλτιέλ τη λίστα με τα ονόματα, ενώ 7.000 επιπλέον
ονόματα θα προστεθούν στη λίστα στο άμεσο μέλλον. 

BOΛOΣ
Επίδοση υποτροφιών σε φοιτητέςΕπίδοση υποτροφιών σε φοιτητές

Στις 5.6.09, σε εκδήλωση που έγινε σε χώρο της Πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, η Ι.Κ. Βόλου επέδωσε υποτροφίες, αξίας 1.000 ευρώ η κά-
θε μία, σε τρεις αριστούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι αντιμετωπί-



αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.  
Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και τις εφημερίδες
με εκτενή ρεπορτάζ, στα οποία σχολιάστηκε θετικά η πρωτοβουλία της Ι.Κ.
Βόλου. 

Aποχαιρετιστήριο δείπνοAποχαιρετιστήριο δείπνο

Στις 30 Μαΐου 2009 το Δ.Σ. της Ι.Κ. Βόλου διοργάνωσε για τα μέλη της μια ευ-
χάριστη βράδια, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν, «αποχαιρέτι-
σαν» το χειμώνα και υποδέχθηκαν το καλοκαίρι και ευχήθηκαν τέτοιες πρωτο-
βουλίες να επαναληφθούν. Στο δείπνο παρέστησαν πολλά μέλη της Κοινότητας
Βόλου (φωτογραφία)  καθώς και ο διευθυντής του Κ.Ι.Σ. κ. Ηλίας Φρεζής.

Η Ι.Κ. Ρόδου, τιμώντας τη μνήμη των Εβραίων της Ρόδου και της Κω που
εκτοπίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου, τον Ιούλιο του 1944, διοργα-
νώνει από  23 έως 26 Ιουλίου 2009 σειρά εκδηλώσεων Μνήμης, στις οποίες
προσκαλούνται να συμμετέχουν όλοι όσοι το επιθυμούν. Το πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεων είναι το εξής:  
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009
11.00   Εβραϊκό Νεκροταφείο, Λεωφ. Ρόδου - Καλλιθέας. Ασκαβότ
19.00   Συναγωγή «Σαλώμ», Μεσαιωνική Πόλη, Ρόδος

Αποκαλυπτήρια του «Βιβλίου της Μνήμης», το οποίο θα περιλαμβάνει κα-
τάλογο με τα ονόματα όλων των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Ρό-
δου και της Κω. Το βιβλίο θα εκτίθεται μόνιμα στην αυλή της συναγω-
γής ως μία ανάμνηση της κάποτε ζωντανής κοινότητας.  

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009
19.45   Συναγωγή  «Σαλώμ». Λειτουργία Σαμπάτ
21.00   Δείπνο Σαμπάτ, προαιρετικό με δήλωση συμμετοχής
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009
09.00   Συναγωγή «Σαλώμ». Λειτουργία  Σαμπάτ, Μπεραχά
20.30   Θερινός κινηματογράφος «Ρόδων».

Θα προβληθούν δυο ντοκιμαντέρ: 
”Το τραγούδι της ζωής” & “Αβραάμ-Αλμπέρτο”. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.        

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009
11.30   Μνημείο Ολοκαυτώματος, Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.
Κατάθεση στεφάνων

«Σκιές της πόλης» - Εκδηλώσεις στη Βέροια «Σκιές της πόλης» - Εκδηλώσεις στη Βέροια 
και τη Θεσσαλονίκηκαι τη Θεσσαλονίκη

Στις 4.6.09 έγινε στη Συναγωγή της Βέροιας παρουσίαση του βιβλίου «Σκιές
της πόλης - Αναπαράσταση του διωγμού των Εβραίων της Βέροιας» του συγ-
γραφέα κ. Γιώργου Λιόλιου, την οποία διοργάνωσαν τα μέλη της «Λέσχης Ανά-
γνωσης της Κυριώτισσας». Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον κ. Γιάννη
Καισαρίδη, συγγραφέα και μέλος της «Λέσχης». Ακολούθησε συζήτηση με τον
συγγραφέα, καθώς και με τον κ. Ιωσήφ Στρούμσα.  
Το βιβλίο με τα στοιχεία που περιλαμβάνει, όπως την ενδιαφέρουσα εισαγω-
γή, το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τις συγκλονιστικές μαρτυρίες, τον κατάλογο
των ονομάτων των Εβραίων κατοίκων της Βέροιας και με τα ζητήματα που θέ-
τει, επιχειρεί να ρίξει φως σ΄ ένα τραγικό κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας της
Βέροιας και να υπενθυμίσει ότι οι συνθήκες που κάποτε οδήγησαν στο Ολο-
καύτωμα δεν έχουν ριζικά μεταβληθεί. Μια μικρή αλλαγή των συνθηκών είναι
αρκετή για να ξυπνήσει και πάλι το θηρίο στον άνθρωπο. 
Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τους παρευρισκομένους ήταν η
ανάγκη για ένα συνεχή διάλογο του παρελθόντος και του παρόντος, της δη-
μόσιας και της ιδιωτικής ιστορίας, η αναζήτηση τρόπων ανασύνθεσης του πα-
ρελθόντος, η αποφυγή σωφρονισμού της Μνήμης (ή της διαχείρισής της από
τους εκάστοτε ισχυρούς, με τον τρόπο που αυτοί επιλέγουν), η αντιμετώπιση
των προβλημάτων που γεννά ο ιστορικός αναλφαβητισμός, καθώς και η σύγ-
χρονη σχέση με τον «διαφορετικό». 

Επίσης, για το βιβλίο του κ. Λιόλιου, οι εκδόσεις «Ευρασία», στα πλαίσια της
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, διοργάνωσαν, στις 30.5.09,
ανοιχτή συζήτηση στον εμπορικό (παλαιό) Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσ-
σαλονίκης. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο κ. Νίκος Μαραντζίδης, επίκουρος κα-
θηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι συγγραφείς κ. Μανώλης
Ρασσούλης, Λέων Ναρ και Γιάννης Καισαρίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δη-
μοσιογράφος κ. Παντελής Σαββίδης.   

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 
πρόγραμμα 
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OO  TTYYΠΠOOSS  έέγγρρααψψεε  ......

Εκστρατεία αντιφασιστικής πληροφόρησης 
στην Αυστρία 

Ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος της Αυστρίας Βέρνερ Φάϊμαν εγκαινίασε
μία εκστρατεία αντιφασιστικής πληροφόρησης, ανήσυχος για την ανοχή που
έχουν οι ρατσιστικές ιδέες στη χώρα του. Διατρέχει άραγε η Αυστρία τον κίν-
δυνο να παραδοθεί σε ακραίες πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές; Η απάντηση
είναι μάλλον «ναι». Στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2008, τα δύο ακρο-
δεξιά κόμματα, συγκέντρωσαν μαζί το 37% των ψήφων ατόμων κάτω των 30
ετών (και το 29% του συνόλου). Τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλές αξιό-
ποινες πράξεις νεοναζιστών εμπλέκονταν έφηβοι Αυστριακοί, ενώ σύμφωνα
με στατιστικές του υπουργείου Εσωτερικών το 2008 καταμετρήθηκαν 831 νε-
οναζιστικές ενέργειες, σχεδόν οι διπλάσιες απ΄ ό,τι το 2006. 
Για τον ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας της Βιέννης Αριέλ Μουζικάντ το πολι-
τικό κλίμα της Αυστρίας συμβάλλει στο να καθίσταται κοινότοπη η άκρα Δε-
ξιά. «Το όριο μεταξύ της έκφρασης ενός δεξιού λαϊκισμού και ενός εξτρεμι-
σμού με πολύ πιο δυσώδη αποφορά είναι δυστυχώς ασαφές», λέει.

(Το Βήμα, 23.5.09)
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μην αδιαφορούμε. Οι βανδαλισμοί έγιναν δίπλα σε σπίτια και είναι αδύνατο να μην
άκουσε κάποιος κάτι. Ο φασισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει στην πό-
λη, που διακρίνεται από τη μεγάλη πολυπολιτισμική της παράδοση». Επίσης, σε
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ι.Κ. Ιωαννίνων εκφράζει τη θλίψη, την οργή και την
αγανάκτηση των μελών της για τους επανειλημμένους βανδαλισμούς στο εβραϊ-
κό νεκροταφείο.             
Αντιδρώντας με αμεσότητα στην αντισημιτική αυτή ενέργεια, το Κ.Ι.Σ. απέστειλε
επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο ζητώντας να
γίνουν αποτελεσματικά τα μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο νεκροταφείο. Επί-
σης, το Κ.Ι.Σ. απέστειλε προς τα ΜΜΕ το ακόλουθο Δελτίο Τύπου: «Για μία ακό-

μη φορά βεβηλώθηκε  το Ισραηλιτι-
κό Νεκροταφείο Ιωαννίνων από οπα-
δούς του Αντισημιτισμού και του Ρα-
τσισμού. Κατά τη βεβήλωση κατε-
στράφη το εκεί ευρισκόμενο Μνη-
μείο του Ολοκαυτώματος, καθώς και
τάφοι οι οποίοι είχαν πρόσφατα κα-
τασκευαστεί. 
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος επισημαίνει την ευθύνη των
κρατικών υπηρεσιών, και καλεί όλες
τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν
τη σύλληψη των ενόχων και να λά-
βουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποτροπή παρόμοιων εκδηλώ-
σεων βίας και καταστροφής.
Η νέα βεβήλωση είναι μια ακόμη

συνέπεια της πρόσφατης δικαστικής αθώωσης συγγραφέα οπαδού του Ναζισμού,
ο οποίος προέτρεπε στην εκδήλωση βιαιοτήτων σε βάρος του εβραϊκού στοιχείου
της Ελλάδος.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καλεί την τοπική κοινωνία των Ιω-
αννίνων, τους πολίτες των Ιωαννίνων, να καταγγείλουν και να απομονώσουν τους
νοσταλγούς του πιο σκοτεινού παρελθόντος που έπληξε την Ευρώπη και τη χώ-
ρα μας και κυρίως να μην επιτρέψουν την επανάληψη τέτοιων αποτρόπαιων πρά-
ξεων που προσβάλλουν το δημοκρατικό αίσθημα μιας πόλης». 
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, σε δηλώσεις του σε δημο-
σιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι
Εβραίοι τιμούν τους νεκρούς, όπως τους τιμούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες.
Απορώ με εκείνους που σήμερα δεν σέβονται την ιερότητα των νεκρών».   

Aνακοινώσεις καταδίκηςAνακοινώσεις καταδίκης

- Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή της, χαρα-
κτηρίζει «απρόκλητη, βάρβαρη και φασιστική» την επίθεση στο εβραϊκό νε-
κροταφείο Ιωαννίνων. «Πρόκειται για μέγιστη ασέβεια προς τους νεκρούς μιας
ιστορικής κοινότητας της πόλης, η πορεία της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την ιστορία των Ιωαννίνων. 
Η πόλη οφείλει να απομονώσει τα φασιστοειδή στοιχεία, που επιχειρούν να
αμαυρώσουν το ιστορικό της παρελθόν και να καθορίσουν με τον τρόπο που μό-
νο αυτοί θέλουν, το παρόν και το μέλλον της. 
Καλούμε επίσης την Πολιτεία, με τα επίσημα όργανά της και τους ελεγκτικούς
της μηχανισμούς, να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να ανταποκριθεί
στα διαχρονικά αιτήματα της Εβραϊκής Κοινότητας των Ιωαννίνων για την επαρ-
κή φύλαξη του νεκροταφείου», σημειώνεται στην ανακοίνωση καταδίκης. 

- Ανακοίνωση καταδίκης εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, στην οποία μεταξύ
άλλων αναφέρονται τα εξής: «Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπι-

σθεί οι ένοχοι των βανδαλισμών που έχουν προηγηθεί, φαίνεται ότι αποχαλινώνει
όσους φαντασιώνονται «Νύχτες Κρυστάλλων» και στην πόλη μας, καθ΄ ομοίω-
ση των πιο σκοτεινών εποχών που γνώρισε ποτέ ο κόσμος μας. 
Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κάθε πολίτης των Ιωαννίνων, καταδικάζουν
τις επιθέσεις κατά του εβραϊκού νεκροταφείου, επιθέσεις που προκαλούν
πραγματικό ψυχικό πόνο σε δεκάδες οικογένειες συμπολιτών μας και παράλ-
ληλα αποτελούν στίγμα για τα σύγχρονα Γιάννενα, στίγμα ρατσισμού και αντι-
σημιτισμού χωρίς προηγούμενο». 

- Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ιωαννίνων καταγγέλλει «επίθεση οργανωμένων νεοναζιστικών
συμμοριών» και αποδίδει ευθύνες «στην κυβέρνηση και στην ελληνική Αστυ-
νομία που παρά τις συνεχείς πράξεις βανδαλισμού, δεν έχουν καταφέρει να συλ-
λάβουν κανέναν από τους δράστες…».                   

- Η ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του Κ.Κ.Ε. αναφέρει: χα-
ρακτηριστικά «Ερωτούνται οι κ. Υπουργοί τι μέτρα θα λάβουν ώστε: 1. Να αντι-
μετωπιστούν αποτελεσματικά τέτοιου είδους ρατσιστικές ενέργειες, 2. Να
προστατεύεται το εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων, 3. Να δοθεί η δυνατό-
τητα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων να κάνει τα απαραίτητα έργα για την
προστασία του χώρου».     

- Τέλος, σε ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρεται ότι: «Οι ρίζες, οι εκ-
φράσεις και η ένταση της ανοιχτής και υπόγειας υπόθαλψης των ρατσιστικών
φαινομένων θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά την Πανεπιστημιακή Κοινό-
τητα η οποία οφείλει να οργανώσει άμεσα την παρέμβασή της τόσο στο Πα-
νεπιστήμιο όσο και γενικότερα στην τοπική κοινωνία».    

- Δεν ικανοποιεί η μη ενεργή και έντονη στάση της Κυβέρνησης, καθώς και το
γεγονός ότι η Ν.Δ. ως κόμμα δεν έλαβε θέση.

Η βεβήλωση του Εβραϊκού Νεκροταφείου  

Από τη σελ. 1

Συνέδριο στην Κούβα 
για τους Σεφαραδίτες

Από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα, την πρω-
τεύουσα της Κούβας, συνέδριο του Κέντρου Σεφαραδιτών Εβραίων της
Κούβας, με θέμα «Αποτύπωση του Σεφαραδίτικου Εβραϊσμού στην Κούβα».
Στο συνέδριο, συμμετείχαν μέλη εβραϊκών οργανώσεων της χώρας, πρέσβεις
ξένων κρατών, καθώς και διεθνείς αντιπροσωπείες από την Ισπανία, την
Τουρκία, και την Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε η προϊσταμένη του Δι-
πλωματικού & Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Το-
μαή – Κωνσταντοπούλου. 
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Αβάνας. Το θέμα της εισήγησης της εκπροσώπου της Ελλάδας ήταν «Η μα-
κραίωνη εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα από τους χρόνους της πρώτης
Διασποράς, η εγκατάσταση των Σεφαραδιτών Εβραίων στη Θεσσαλονίκη και
η θέση της κοινότητας στη σύγχρονη κοινωνία της πόλης». Κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα δύο νεκροταφεία της πό-
λης, καθώς και έκθεση φωτογραφιών.  Η έκθεση περιελάμβανε και 45 φω-
τογραφίες από την καθημερινή ζωή των  Σεφαραδιτών της Ελλάδας, τις
οποίες παραχώρησε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Η παρουσίαση που
οργάνωσε η Ελληνική Aποστολή περιελάμβανε σεφαραδίτικη μουσική και
τραγούδια της Σαββίνας Γιαννάτου και την προβολή της ταινίας των Β. Βασι-
λικού-Σοφιανόπουλου «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης» και έλαβε πολύ θε-
τικά σχόλια. Σε προσωπικότητες που συμμετείχαν στο συνέδριο διανεμήθη-
καν τα βιβλία «Records on the History of the Greek Jews» και «Greeks in
Auschwitz – Birkenau».  



Εγκαίνια των «πλακών μνήμης»: Στις 13.5.2009 πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες εκδήλωση για την εγκαινίαση των πρώτων «Πλακών της Μνήμης» που
εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε από την Ένωση για
τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος με σκοπό την προβολή ενός νέου τρόπου τιμής
και μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Πρόκειται για μικρούς μπρού-
τζινους κύβους οι οποίοι κατασκευάζονται από τον καλλιτέχνη Gunter Demnig
στη μνήμη των θυμάτων των Ναζί και τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μπροστά από
το σπίτι όπου κατοικούσαν τα θύματα πριν από τον εκτοπισμό τους.  Στην τελε-
τή  των εγκαινίων αποκαλύφθηκαν πέντε «πλάκες μνήμης», σε τρεις δήμους των
Βρυξελλών, παρουσία συγγενών των οικογενειών των θυμάτων, εκπροσώπων
εβραϊκών οργανισμών και των τοπικών αρχών. 
Οι πλάκες μνήμης ή αλλιώς πλάκες εμποδίου ή προσκόμματος, όπως ο όρος

μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες (Pierre d’
achoppement στα γαλλικά, stumbling blocks
στα αγγλικά, Stopelstein στα γερμανικά), εντάσ-
σονται σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πλέον
λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις και έχει στόχο την
τοποθέτηση μιας τέτοιας αναμνηστικής πλάκας
στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον τελευταίο τό-
πο κατοικίας των θυμάτων του ναζισμού. Το
πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1993, από τον
καλλιτέχνη Gunter Demnig, με σκοπό τη δια-

τήρηση της μνήμης των ανθρώπων που αφανίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Η πρώτη πλάκα τοποθετήθηκε το 1997 στο Βερολίνο. Ενώ δέ-
κα περίπου χρόνια μετά, μέχρι το 2008, είχαν τοποθετηθεί περί τις 13.000 πλά-
κες σε περισσότερα από 300 μέρη στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία
και στην Ολλανδία. Σε αυτές τώρα έρχεται να προστεθεί και το Βέλγιο. 
Η πλάκα τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από την οικία του θύματος και πε-
ριέχει πάντοτε τις ίδιες πληροφορίες: την ένδειξη «Εδώ κατοικούσε» ακολου-
θούμενη από το όνομα, την ημερομηνία γεννήσεως, την ημερομηνία σύλληψης
και, τέλος, την ημερομηνία και το στρατόπεδο θανάτου του εκτοπισθέντος. 
Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται ύστερα από σχετική αίτηση οργανισμών ή μελών
της οικογένειας του θύματος και τοποθετούνται πάντα από τον ίδιο τον Gunter
Demnig, ο οποίος παραδέχεται μεν τη δυσκολία της δημιουργίας έξι εκατομ-
μυρίων πλακών, αλλά ωστόσο αρνείται τη λογική μιας βιομηχανικής παραγωγής
προκρίνοντας αντ’ αυτής ένα έργο που θα αποτελεί κάθε φορά αποκύημα σκέ-
ψης και αναστοχασμού. 

(CCOJB, 13.5.09)

Αντιναζιστικές διαδηλώσεις: Την πρωτομαγιά, η νεοναζιστική NPD επιδίωξε
να οργανώσει διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Όλες παρε-
μποδίστηκαν από μεγάλες αντιδιαδηλώσεις δημοκρατικών πολιτών εναντίον του
νεοναζισμού και του αντισημιτισμού με επικεφαλής στο Βερολίνο τον σοσιαλ-
δημοκράτη αντικαγκελάριο και υπουργό Εξωτερικών, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμα-
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γερ, τον χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό της Κάτω Σαξονίας, Κρίστιαν Βουλφ
(Ανόβερο), τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό της Ρηνανίας-Παλατινάτου,
Κουρτ Μπεκ (Μάιντς), την αντιπρόεδρο της ομοσπονδιακής βουλής, Πέτρα
Πάου ("Κόμμα της Αριστεράς", Βερολίνο-Κέπενικ) και πολλούς άλλους πολι-
τικούς ηγέτες.

(SPIEGEL ON LINE, 1.5.2009)

Απεβίωσε ο Θεσσαλονικιός πυγμάχος που επέζησε του Άουσβιτς: Ο Σά-
λαμο Αρούχ, ο Θεσσαλονικιός Εβραίος πυγμάχος που επέζησε στο Άουσβιτς δί-
νοντας αγώνες πυγμαχίας για τη διασκέδαση των Ναζί αξιωματικών, απεβίωσε
στο Ισραήλ στις 26 Απριλίου.
Ο Σάλαμο Αρούχ κέρδιζε την παράταση της ζωής του με κάθε έναν από τους συ-
νολικά 208 αγώνες μποξ που έδωσε στο Άουσβιτς από τον Μάρτιο του 1943
μέχρι το 1945. Η αγωνιώδης πορεία της επιβίωσής του αποτέλεσε το θέμα της
κινηματογραφικής ταινίας «Ο θρίαμβος της θέλησης» (Triumph of the spirit -
1989), του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Γιανγκ, με πρωταγωνιστή τον Βίλεμ Νταφόε. 
Ο Σ. Αρούχ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1923. Σε ηλικία 14 χρονών κέρ-
δισε τον πρώτο του αγώνα πυγμαχίας, στα 17 του ήταν ήδη μέλος της εθνικής
ομάδας έχοντας κερδίσει τον τίτλο των μέσων βαρών στην Ελλάδα και ένα χρό-
νο αργότερα τον βαλκανικό τίτλο των ελαφρών-μέσων βαρών. Ο Σ. Αρούχ πο-
λέμησε στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, γύρισε στη Θεσσαλονίκη και το 1943 εκτο-
πίστηκε με την οικογένειά του στο Άουσβιτς. Όταν οι Γερμανοί ανακάλυψαν ότι
ο κρατούμενος με τον αριθμό 136954 ήταν μποξέρ τον χρησιμοποίησαν στους
αιματηρούς αγώνες πυγμαχίας που οργάνωναν κάθε Τετάρτη και Κυριακή στο
στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι πυγμαχούσαν για να κερδίσουν τη σωτηρία της ζω-
ής τους ενώ οι αξιωματικοί στοιχημάτιζαν για το νικητή. Το έπαθλο του νικητή ήταν
ένα επιπλέον καρβέλι ψωμί την ημέρα του αγώνα, ένα επιπλέον πιάτο σούπα κα-
θημερινά και μια μέρα ξεκούρασης από τα καταναγκαστικά έργα για προπόνη-
ση. Ο χαμένος είτε εκτελείτο επιτόπου ή κατέληγε στους θαλάμους αερίων. Η
ταχύτητα των χτυπημάτων και η ευκινησία του (στην Ελλάδα, τον φώναζαν «ο χο-
ρευτής», λόγω των γρήγορων ελιγμών του πάνω στο ρινγκ), βοήθησαν τον
αδύνατο Αρούχ να βγάλει νοκ-άουτ αντιπάλους με το διπλάσιο βάρος. Η δύναμη
της θέλησης έκανε τον Αρούχ να επιβιώσει στα σχεδόν δύο χρόνια εγκλεισμού
του στο Άουσβιτς. Ήταν ο μόνος από την οικογένειά του που το κατόρθωσε. Το
1945 μεταφέρθηκε στο Μπέργκεν-Μπέλσεν απ΄ όπου, λίγους μήνες αργότερα,
απελευθερώθηκε από τους Συμμάχους. Παντρεύτηκε την επίσης Θεσσαλονικιά
Μάρθα Γεχιέλ, με την οποία μετανάστευσαν στο Ισραήλ το 1948 και απέκτησαν
τέσσερα παιδιά. 
Η είδηση του θανάτου του Σ. Αρούχ προκάλεσε συγκίνηση, ενώ αφιερώματα για
τη ζωή του δημοσιεύθηκαν σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες.

Ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης κοντά στο Βερολίνο, όπου δολοφονήθη-
καν πάνω από χίλιοι άνθρωποι, μετατράπηκε χθες σε εβραϊκό κοιμητήριο. Το
στρατόπεδο Λιμπερόζε (Lieberose), δορυφόρος του μεγαλύτερου Ζαξενχάου-
ζεν (Sachsenhausen), βορείως του Βερολίνου, λειτούργησε από το 1943 μέ-
χρι τον Φεβρουάριο του 1945. Σ’  αυτό το διάστημα, αξιωματούχοι των Ες Ες
πυροβόλησαν και σκότωσαν 1.300 άρρωστους και ανήμπορους Εβραίους τρο-
φίμους. Πτώματα ανακαλύφθηκαν, πρώτη φορά, σε τάφο κοντά στο Λιμπερόζε
το 1958 και σχεδόν 600 βρέθηκαν το 1971. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πο-
λέμου, Ανατολικογερμανοί αξιωματούχοι μετέφεραν κάποια από αυτά στη Δρέσ-
δη για εξέταση. 

(Καθημερινή, 17.6.09)  

IΣPAHΛ:

BEPOΛINO:


