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ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΑΝΑΪΣ» ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
 
Στις 14.10.2013, ο Δήμος Χανίων και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
(ΚΙΣΕ) διοργάνωσαν τελετή στα Χανιά για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θυμάτων 
του ναυαγίου του ατμόπλοιου “Τάναϊς”. Το μνημείο είναι  αφιερωμένο στους Έλληνες 
Εβραίους της Κρήτης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, στους Χριστιανούς αντιστασιακούς 
του νησιού και στους Ιταλούς αντιφασίστες αιχμαλώτους που έπεσαν θύματα των 
Ναζί κατακτητών και βρήκαν τραγικό θάνατο στη βύθιση του ατμόπλοιου “Τάναϊς” στις 
9 Ιουνίου 1944 κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μνημείο, το οποίο φιλοτεχνήθηκε 
από τον γλύπτη κ. Μίλτο Παπαστεργίου, τοποθετήθηκε  στην Ακτή Μιαούλη, (Πύλη 
της Άμμου) και αναπαριστά τμήμα ενός πλοίου μέσα από το οποίο «πετούν» προς 
τον ουρανό πουλιά τα οποία συμβολίζουν τις ανθρώπινες ψυχές που χάθηκαν κατά 
το ναυάγιο. 
Στην εκδήλωση, χαιρετισμούς απηύθυναν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής ως εκπρόσωπος της 

Κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας,  ο δήμαρχος Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκης. 
Μίλησαν επίσης οι δωρητές, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο κ. Σάμπυ Μιωνής, 
πρόεδρος της Επιτροπής κατά του Αντισημιτισμού του Εβραϊκού Πρακτορείου. Όλοι εστίασαν στη σημασία της 
διατήρησης της μνήμης, των τραγικών γεγονότων τα οποία στιγμάτισαν την ανθρωπότητα, και στο ότι  όλοι 
πρέπει να φροντίσουμε να μην επαναληφθούν -ιδιαίτερα τώρα που οι διάφοροι νοσταλγοί του ναζισμού 
εμφανίζονται απειλητικά όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.  
Η κεντρική ομιλία έγινε από την κα Λίλιαν Καπόν, πρώην γενική γραμματέας του ΚΙΣΕ, η οποία αναφέρθηκε 
εκτενώς με ιστορικά στοιχεία σε καταγεγραμμένες ιστορίες Εβραίων για τη θλιβερή περίοδο του διωγμού τους 
μέχρι και το μοιραίο ταξίδι του ατμόπλοιου “Τάναϊς”.   
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου και την κατάθεση στεφάνου από τον δήμαρχο 
Χανίων και τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανούσος 
Βολουδάκης, ο εκπρόσωπος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Ηλίας Νεγρίν, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Καβάλας κ. Βίκτωρ Βενουζίου, 
ο ταμίας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κ. Γκυ Νατάν, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, αντιδήμαρχοι και 
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χανίων, συγγενείς θυμάτων και πλήθος κόσμου. 

Προς τις Ι.Κ. Ελλάδος και τους ομοθρήσκους 
 
Αγαπητοί μας, 
 
Μετά το υπ. αριθμ. 464 φύλλο των «Νέων μας», Ιουλίου – Αυγούστου 2013, η σοβαρή οικονομική κρίση δεν 
επιτρέπει τη συνέχιση της έντυπης  έκδοσης και  την ταχυδρομική αποστολή του πληροφοριακού μας δελτίου.   
«Τα Νέα μας» θα κυκλοφορούν πλέον μόνον σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις 
Κοινότητες, στις Οργανώσεις, και σε ομοθρήσκους οι οποίοι θα γνωστοποιούν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.  
Κατόπιν σχετικής συνεννόησης του ΚΙΣΕ με τις Κοινότητες, το ηλεκτρονικό έντυπο θα εκτυπώνεται και θα 
διατίθεται από τις κατά τόπους Ισραηλιτικές Κοινότητες.  
Η παρούσα έκδοση, λόγω περιορισμένου χώρου, είναι εστιασμένη στα σημαντικότερα γεγονότα της δράσης 
του ΚΙΣΕ και των Κοινοτήτων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013. 
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες και ότι το ΚΙΣΕ θα μπορέσει να συνεχίσει το 
εκδοτικό του πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στην ενημέρωση για την εβραϊκή ζωή στη χώρα μας και στον 
κόσμο. 
 

Από τη Σύνταξη  

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΑΡΙΘ. 465  * ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 
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Σε μία συγκινητική και ταυτόχρονα συμβολική  
ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 

ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ 
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνωστοποιήθηκαν οι 
θάνατοι των: 
- Σάββα Ααρών Ααρών, ετών 93 
- Μιχάλη Βίκτωρα Μάτσα, ετών  73 
- Ματθίλδης Μωυσή Γαβριηλίδου, ετών 86 
- Λέων Σαμουήλ Τρέβεζα, ετών 64 
- Εσθήρ Σαμ Ναξόν, ετών 88 
- Αλμπέρτου Μωυσή Μπεναντόν, ετών  97 
- Μωυσή Αβραάμ Κοέν, ετών 73 
-  Εύας Ιακώβ Ατούν, ετών 92 
- Ελιάν Λούι Βανούν, ετών 66 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.-  Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας 
γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των: 
- Σολομών Καπέτα, ετών 92 
- Νίνας Μπενβενίστε, ετών 91 
- Μύριαμ – Αιμιλίας Σαούλ, ετών 92 
- Ισαάκ Μαγρίζου, ετών 94 
- Λεών – Ιούδα Ασέα, ετών 90 
- Μύριαμ Μασαράνο, ετών 91 
 
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνωστοποιήθηκε ο 
θάνατος του Δαυίδ Σολομών Φρανσές, ετών 47. 
 
ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας 
ανακοινώθηκε ο γάμος του Σαμουήλ Καντός και της Μπατιά 
Μπατ Αβραάμ Αβίνου.   
 
ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ  
ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοινώθηκαν οι 
γεννήσεις των:  
- Ντέιβιντ, γιου της Ειρήνης και του Ιωσήφ Αρούχ 
- Ντανιέλ – Ζανόν, γιου της Όρο Κοέν και του Ιεχοσούα 
Σάτσκους.  
   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.- Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης μας 
ανακοινώθηκαν οι γεννήσεις των:  
- Λορέτας, κόρης της Πόλας και του Βενιαμίν  Ησαΐα  
- Τελένιας και του Ισαάκ, κόρης και γιου της Μαλκά και του 
Λεών  Άντζελ.  
 
ΛΑΡΙΣΑ.- Από την Ι.Κ. Λάρισας μας ανακοινώθηκε η γέννηση 
του Σάμπη, γιου της Άννας και του Βίκτωρα Σολομών.   
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 
*Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο 
συμμετείχαν ή μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα 
Σαμπεθάι (Σάββα) Ααρών.   
Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δρ. Ισαάκ Σούση για την 
επί σειρά ετών και μέχρι τέλους ιατρική και ηθική στήριξη που 
του προσέφερε λόγω της ιδιαίτερης ψυχολογικής του 
κατάστασης ως επιζήσαντος, καθώς και τον  θεράποντα 
ιατρό του Σόλωνα Σολομών για την ιατρική παρακολούθηση 
και το αμέριστο ενδιαφέρον του σε όλη την πορεία της 
ασθένειάς του.   
 
Η σύζυγος Ελίζα 
Οι κόρες Ευτυχία και Μπέλλα 
 
 

*Ευχαριστούμε  θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο βαρύ μας 
πένθος για την απώλεια του αγαπημένου μας  συζύγου,  
πατέρα και παππού Μωρίς Φις.   

Η σύζυγος Λίζα Φις 
Τα παιδιά:  Ντόλλυ και  Ιωσήφ Καλδερών, ‘Εστερ και Αλβέρτος 

Ρούσσος 
Τα εγγόνια: Μωρίς, Λέων, Ζακ, Μάρθα, Λίζα, Μωύς 

  
*Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος μας για την απώλεια της αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς Αιμιλίας Σαούλ. 

Τα παιδιά: Ελεονώρα και Άντυ 
Τα εγγόνια: Μιχαήλ και Δανιήλ Λόβιγγερ 

Φίλιππος και Δάφνη Αντώτσιου 
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  
 
*Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για καλή 
σταδιοδρομία στον Ηλία Ζαδίκ του Παύλου και της 
Νέλλης, ο οποίος αποφοίτησε με βαθμό άριστα από το 
Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.   
*Θερμά συγχαρητήρια στην ταλαντούχο 
βιολονίστα María Francisca Rocca Arbeláez  
της  Ángela María, που έγινε δεκτή με διάκριση στη 
Μουσική Ακαδημία της Ιερουσαλήμ.. 
*Η Ι.Κ. Χαλκίδας συγχαίρει ολόθερμα τον Μωυσή Φριζή, 
του Ισαάκ και της Ευτυχίας που ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τις σπουδές του στο Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου 
και του εύχεται να έχει πρόοδο σε όλους τους τομείς της 
ζωής του.   
 
ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ι.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  Μετά τις εκλογές που 
έγιναν στην Ι.Κ. Ιωαννίνων στις 21.10.2013, προέκυψε 
το νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος Μωυσής Ελισάφ, Αντιπρόεδρος Μάρκος 
Μπαττίνος, Γενική Γραμματέας Σιμχά Μάτσα, Ταμίας 
Ισαάκ Λαγαρής, σύμβουλοι Μαρσέλ Μεγήρ, Μάριος 
Σαδίκ Κοφινάς και Σολομών Μάτσας.    
 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
 

-ΣΑΒΒΑΣ ΑΑΡΩΝ: Στη μνήμη του Σάββα Ααρών εκδόθηκαν 
ψηφίσματα από: τον ΟΠΑΙΕ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό 
Συμβούλιο Ελλάδος και το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Ισραηλιτών 
Αθηνών.  

 -ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΤΣΑΣ: Στη μνήμη του Μιχάλη Μάτσα εκδόθηκαν 
ψηφίσματα από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
και την Ι.Κ. Αθηνών.   
-ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΟΥΛ: Στη μνήμη της Αιμιλίας Αλμπέρτου Σαούλ  
εκδόθηκε ψήφισμα από την Επιτροπή Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 
-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Στη μνήμη του Δημητρίου Ζάννα 
εκδόθηκε ψήφισμα από το Κοινοτικό Συμβούλιο  της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.    
-ΔΑΥΙΔ ΦΡΑΝΣΕΣ: Στη μνήμη του Δαυίδ Φρανσές  εκδόθηκαν 
ψηφίσματα από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προεδρείο της 
Γενικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.    
-ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΠΟΝ: Στη μνήμη του Βενιαμίν Καπόν 
εκδόθηκαν ψηφίσματα από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες 
Θεσσαλονίκης και Καβάλας και το Θρησκευτικό Καθίδρυμα 
Χαϊμούτσο Κόβο.   
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «THINK LAB» 

Από 29.9.13 έως και 1.10.13,  το JDC Διεθνές Κέντρο για την Πρόοδο των Κοινοτήτων (JDC – ICCD) διοργάνωσε 
στην έδρα του, στο Πανεπιστήμιο της  Οξφόρδης στην Αγγλία, το πρώτο Ευρωπαϊκό «Think Lab».    
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εβραϊκού θρησκεύματος άνθρωποι του πνεύματος από την Ευρώπη, οι ηγεσίες 
Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων,  επιστήμονες, επιχειρηματίες για να συζητήσουν θέματα που αφορούν στο 
μέλλον των Εβραίων και της εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη.     
Στο «Think Lab» συμμετείχαν, ύστερα από ευγενική πρόκληση των διοργανωτών, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. 
Βενιαμίν Αλμπάλας, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωυσής και ο γενικός γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών κ. 
Ζοζέφ Μιζάν, οι οποίοι συμμετείχαν στους προβληματισμούς, αλλά και ενίσχυσαν περαιτέρω τις σχέσεις του 
ελληνικού εβραϊσμού με εκπροσώπους από άλλες κοινότητες της Ευρώπης και την ηγεσία της JDC.  
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να συζητηθεί η θέση του εβραϊσμού στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και πιο 
συγκεκριμένα να τεθούν προβληματισμοί σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον μας, όπως το ποιο μοντέλο 
κοινωνίας θα επικρατήσει στην Ευρώπη και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους Εβραίους. Τι σημαίνει να είσαι 
Εβραίος στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, ποιο είναι το επιθυμητό μοντέλο των Ευρωπαϊκών οργανώσεων στη νέα 
εποχή, ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με το Ισραήλ και πώς το μοντέλο του Ευρωπαίου-Εβραίου πολίτη μπορεί 
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες μειονότητες.  
Η πρόθεση των διοργανωτών να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση προβληματισμού έγινε σαφής και από το 
επίπεδο, αλλά και το εύρος των εισηγητών. Μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τις απόψεις τους ο Dominique Moisi από 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ο Jonathan Arkush αντιπρόεδρος του Βρετανικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου, η Talia Sasson συγγραφέας του «Sasson Report», η Delphine Horvilleur ραβίνος από το “Mouvement 
juif Liberal de France”, και η Diana Pinto συγγραφέας του “Israel Has Moved”.  

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ WJC 
 
Από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 έγινε στην Ιερουσαλήμ η πρώτη -μετά τις εκλογές που έγιναν τον Μάιο στη 
Βουδαπέστη- Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) στην οποία συμμετείχε με την 
ιδιότητα του αντιπροέδρου του WJC, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, καθώς και ο γενικός 
γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ με την ιδιότητα του παρατηρητή.  
Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης ήταν η παρουσία 
ακροδεξιών κομμάτων στα Κοινοβούλια της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Ουκρανίας, καθώς και οι συνέπειες 
που προκύπτουν. Για το θέμα αυτό έγιναν εισηγήσεις από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων χωρών. Ιδιαίτερα 
σημαντική ήταν η τοποθέτηση που έγινε από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ, ο οποίος έκανε σχετική εισήγηση και 
ακολούθησε κατατοπιστική παρουσίαση από τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ, κατά την οποία επισημάνθηκαν οι 
λόγοι για τους οποίους το κόμμα της Χρυσής Αυγής φαίνεται να έχει μία σταθερή δυναμική. Επισημάνθηκε 
σχετικά πως τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η άνοδος του 
νεοναζισμού στην Ελλάδα.  
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την κατάσταση των εβραϊκών κοινοτήτων της 
Λατινικής Αμερικής, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακοπή χρηματοδότησης των εταιριών Ισραηλινών 
συμφερόντων που εδρεύουν στην Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, τη θρησκευτική τελετή της 
περιτομής, τις σχέσεις του Ισραήλ με τη διασπορά, κ.ά.  
Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκε ψήφισμα σχετικά με την άνοδο των εξτρεμιστικών κομμάτων στην Ευρώπη,  με το 
οποίο ζητείται μεταξύ άλλων από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Ουκρανίας να μην 
συνεργαστούν με νέο-ναζιστικά κόμματα σε κανένα επίπεδο και εκφράζεται η ελπίδα ότι η Ελληνική Κυβέρνηση 
θα τηρήσει τη δέσμευσή της για εφαρμογή της κατάλληλης νομοθεσίας όσον αφορά  στα εγκλήματα μίσους καθώς 
και στην υποκίνηση σε φυλετικό μίσος.    
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ 
από το ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΜ ΛΑΝΤΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

 
 

Περισσότεροι από 550 εκπρόσωποι από 50 και πλέον χώρες 
συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο για τον Αντισημιτισμό που διοργάνωσε 
το Ίδρυμα Τομ Λάντος στη Βουδαπέστη την 1 και 2 Οκτωβρίου 2013. 
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από ευρεία αντιπροσωπεία, 
αποτελούμενη από τους προέδρους του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλα, του ΕΜΕ κ. 
Μάκη Μάτσα, της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μ. Μωυσή και τον γ.γ. του ΚΙΣΕ κ. Β.Ι. 
Ελιέζερ, όλοι προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος Λάντος 
και ιδιαίτερα του μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος κ. Φίλιπ Φρίντμαν. 
Με θέμα «Εβραϊκή ζωή και Αντισημιτισμός στη Σύγχρονη Ευρώπη», και 
υψηλόβαθμους ομιλητές από διεθνείς οργανισμούς όπως τον Οργανισμό 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τη Διεθνή Συμμαχία για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος, 
καθώς και κρατικές αντιπροσωπείες από την Ουγγαρία, τις ΗΠΑ, τη Μεγ. Βρετανία, την Ελλάδα και το Ισραήλ, το 
Συνέδριο κατέδειξε το διεθνές ενδιαφέρον και τη σημασία της αντιμετώπισης του αντισημιτισμού. 
 
 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος 
Γεροντόπουλος, η ομιλία του οποίου καταχειροκροτήθηκε, καθώς 
αναφέρθηκε στις συντονισμένες προσπάθειες της χώρας για την 
αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας μέσω των συλλήψεων στελεχών της 
Χ.Α. με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Από 
ελληνικής πλευράς στο Συνέδριο παρέστησαν επίσης ο βουλευτής κ. 
Χρίστος Δήμας, εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο, ο τέως υφυπουργός 
Δικαιοσύνης  κ. Κώστας Καραγκούνης και ο κοσμήτωρ της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Μάριος Μπέγζος, ο 
οποίος μίλησε σε συνεδρία για το ρόλο του Διαθρησκειακού Διαλόγου 
στην αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού. 

Εκ μέρους της Ουγγρικής Κυβέρνησης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο επιβλητικό Κοινοβούλιο ο 
αντιπρόεδρος Τίμπορ Ναβράκσικς.  Στην ομιλία του με θάρρος αναγνώρισε τις ευθύνες της χώρας του για τη 
συνεργασία με τη ναζιστική Γερμανία και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μίλησε 
επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Ζολτ Νέμεθ. 
Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η ομιλία του υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην ιστορία του Ούγγρου πατέρα του, Γιοσέφ, που γλύτωσε την εκτόπιση κρυμμένος στο δάσος και 
μεταπολεμικά εγκαταστάθηκε στο Ισραήλ. Μεταξύ των κυριότερων ομιλητών ήταν: ο υπουργός Εξωτερικών της 
Ουγγαρίας κ. Γιάνος Μάρτονι, ο Βρετανός βουλευτής κ. Τζον Μαν, ο πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη 
Μνήμη του Ολοκαυτώματος κ. Μάριο Σίλβα, ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης κ. Εμανουέλις Ζίνγκερις, ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού του 
υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Αϊρα Φόρμαν,  ο Ειδικός Απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα 
Ολοκαυτώματος Σερ Αντριου Μπερνς, ο προσωπικός Αντιπρόσωπος της προεδρίας του ΟΑΣΕ Ραββίνος Αντριου 
Μπέϊκερ, ο πρόεδρος του ΚΙΣ Ουγγαρίας κ. Αντράς Χάισλερ, κ.ά.  
Κοινό κύριο χαρακτηριστικό στις ομιλίες ήταν η δέσμευση για έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων 
αντισημιτισμού, παράλληλα με τη μάχη κατά της άρνησης του Ολοκαυτώματος. Επίσης, επισημάνθηκε η 
σπουδαιότητα της Παιδείας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών ήδη η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι έχει ανακηρύξει το 2014 Χρονιά 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος, με σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων που θα σηματοδοτήσουν τα 70 χρόνια 
από το Ολοκαύτωμα των Ούγγρων Εβραίων.  
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Εορτασμός του Ρος Ασανά και τιμητική εκδήλωση για τον Ζαχαρία Σακκή  
 
Στις 4.9.2013, παραμονή Ρος Ασανά, έγινε λειτουργία στη Συναγωγή  και στη συνέχεια παρατέθηκε το σέδερ στο 
Κοινοτικό μας Κέντρο παρουσία σχεδόν όλων των μελών μας.  
Στα πλαίσια του εορτασμού η Κοινότητά μας ανακήρυξε το μεγάλο δωρητή της Κοινότητας κ. Ζαχαρία Σακκή, ως 
επίτιμο μέλος της.  
Ο κ. Ζαχαρίας Σακκής  τιμήθηκε για  τη γενναιόδωρη  προσφορά του το έτος 2002, καθώς και για το συνεχές 
ενδιαφέρον του για την Κοινότητά μας, ηθικά και οικονομικά, προσφέροντας το ποσό για το σημαντικό θεσμό της 
χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Το σέδερ ξεκίνησε με προσευχή από το θρησκευτικό λειτουργό κ. Μάκη Μωυσή, ο οποίος στη συνέχεια εξήγησε 
το συμβολισμό του κάθε είδους που υπήρχε στο τραπέζι.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά, μίλησε για την 
ξεχωριστή προσωπικότητα του κ. Ζαχαρία Σακκή, αναφέροντας πως σε επαγγελματικό καθώς και σε προσωπικό 
επίπεδο,  παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο και ευχαρίστησε τον ίδιο και τη 
σύζυγό του Κλάρα για την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την Ι.Κ. Βόλου. Ακολούθησε η επίδοση τιμητική 
πλακέτας, περγαμηνής και ενός συμβολικού δώρου στον κ. Ζαχαρία Σακκή.  Ο κ. Ζαχαρίας Σακκής εμφανώς 
συγκινημένος παρέλαβε την τιμητική διάκριση,  ευχαρίστησε την Κοινότητα και μίλησε για την αγάπη που τρέφει 
για την γενέτειρά του, το Βόλο, καθώς και για την Κοινότητα.  
Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στο Μιλάνο κ. Νικόλαος Βελισσιώτης,  της οποίας ο κ. Σακκής 
είναι μέλος, του επέδωσε  ένα συμβολικό δώρο.   
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Βόλου, αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Απόστολος 
Παντζάς, ο εκπρόσωπος της υφυπουργού Υγείας κας Ζέττας Μακρή κ. Νάσιος, ο διευθυντής της Αστυνομίας κ. 
Δημήτριος Ταμβάκης, ο. τ. διευθυντής της Αστυνομίας κ. Βασίλης Κιος, ο ταμίας της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Πίγχας 
Παρέντε, οι πανεπιστημιακοί και αγαπητοί μας φίλοι κα Ρίκα Μπενβενίστε και κ. Δημήτριος Μπενέκος, καθώς και 
άλλοι φίλοι μας. 
 
 
 
 
Οι μεγάλες γιορτές στη Χαλκίδα 
 
Στις 4.9.13 ξεκίνησε στην Ι.Κ. Χαλκίδας η περίοδος των εορτών με τα σελιχώτ της παραμονής του Ρος Ασανά. 
Την πρώτη ημέρα έγινε η πρωινή προσευχή και το σάλπισμα του σοφάρ από τον θρησκευτικό λειτουργό κ. Χαϊμ 
Ισχακή.  
Για τον εορτασμό του Κιπούρ μετέβη στη Χαλκίδα ο ραβίνος κ. Μέντελ Χέντελ, ο οποίος τέλεσε τη λειτουργία 
συνεπικουρούμενος από τον γιο του, καθώς και τον  κ. Ολιβιέ Όζμπεργκ, τον οποίο κάλεσε ο ραβίνος Μέντελ να 
διαβάσει αποσπάσματα της λειτουργίας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Με τη λήξη του Κιπούρ, όπως κάθε 
χρόνο, κόψαμε την νηστεία στην αυλή της Συναγωγής με γλυκά που προσέφερε η οικογένεια Μέντελ και με 
αναψυκτικά προσφορά της Ι.Κ. Χαλκίδας.  
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι άντρες της κοινότητας συγκεντρώθηκαν για να ετοιμάσουν τη σουκά στην 
αυλή της Συναγωγής. Έτσι μετά τη λειτουργία για το Σουκότ συγκεντρωθήκαμε στη σουκά και απολαύσαμε ένα 
πλούσιο δείπνο προσφορά της Κοινότητας.       
Οι γιορτές του φθινοπώρου έληξαν με το Σιμχά Τορά κατά το οποίο έγινε η λειτουργία από τον κ. Χ. Ισχακή μέσα 
σε κλίμα χαράς με τις καθιερωμένες περιφορές των σεφαρίμ με τα κεράκια αναμμένα, τραγουδώντας τους ύμνους 
της γιορτής.  
Οι γαμπροί της Τορά φέτος ήταν ο κ. Μάκης Καταλάν και ο κ. Ντάβιντ Σαμουήλ που τους ευχόμαστε το φως της 
Τορά να φωτίζει αυτούς και τις οικογένειές τους.     
 

 

ΒΟΛΟΣ  

ΧΑΛΚΙΔΑ  
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Social services for Nazi victims have been supported by a grant  
from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany 

 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ CLAIMS CONFERENCE  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ - ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 
     

Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, με το πρόγραμμα SW13 – 15179 (HSEAP), 
ενέκρινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 ποσό ύψους $ 5.000,00 δολαρίων ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση αναγκών  
υγείας και  διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώντων από τις διώξεις των Ναζί.  Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το 
Ταμείο των εν αδρανεία λογαριασμών των Ελβετικών Τραπεζών (Swiss Banks). 
Το Κ.Ι.Σ.Ε. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το πρόγραμμα αυτό.  
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις 
τοπικές Ισραηλιτικές Κοινότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ.Ε.  
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ.Ε. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και μετά την αξιολόγηση και έγκριση από το Δ.Σ., 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 συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας κ.ά. και διαθέτουν 
χαμηλό εισόδημα, έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό 
εφορίας, πιστοποιητικά 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 διαφύγουν, 
συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις 
συνέπειες των διωγμών.  
2. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα με ανώτατο όριο τα 16.000 ευρώ ή τα 24.000 ευρώ ως ζεύγος. 
Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω των ανωτέρω ορίων θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οικείες 
Ισραηλιτικές Κοινότητες. 
3. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση των αναγκών τους 
περιουσιακά στοιχεία.  
4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων. 
5. Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες επείγουσας βοήθειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, 
ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.).  
6. Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα δικαιολογητικά  (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις 
και συνηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική 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 οπωσδήποτε 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 συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
(Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο επίδομα.  Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση μη ύπαρξης 
εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βεβαίωση του ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύθυνη 
δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό σημείωμα του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα.  
Οι Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι 
προϋποθέσεις, τις διαβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ.Ε.  
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζόμενα από το  Κ.Ι.Σ.E. και εκπρόσωπο του Συλλόγου 
των Ομήρων,  εγκρίνει ή  απορρίπτει τις αιτήσεις, ή  κατανέμει ανάλογα με τις  ανάγκες των αιτούντων  το 
διατιθέμενο για την περίοδο ποσόν των 5.000,00 δολαρίων. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. 
του Κ.Ι.Σ.Ε.  Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ.Ε. προβαίνει στις σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι 
υπογράφουν τη σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.  


