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Ο βραβευθείς από το ΚΙΣΕ 
Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Δημητριάδος & Αλ-

μυρού κ. Ιγνάτιος συμμετείχε στη 
φετινή «Πορεία των Ζωντανών» 
(March of the Living 2016-MOTL), 
που έγινε στις 5.5.2016, στο στρα-
τόπεδο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, 
ύστερα από πρόσκληση του εκτε-
λεστικού διευθυντή του MOTL κ. 
Ααρών Ταμίρ.

Με εντολή του Αρχιραββί-
νου Ισραήλ Μεΐρ–Λάου στην φε-
τινή πορεία επικεφαλής τέθηκε η 
Ελληνική σημαία (φωτογραφία), 
μαζί με το πανό με το σύνθημα 
που δημιούργησε ο Μητροπολί-
της Δημητριάδος, το οποίο έγρα-
φε: «O Αντισημιτισμός είναι αντι-
χριστιανισμός». Τον Μητροπολίτη 
Δημητριάδος συνόδευσε στην 
Πορεία ο γενικός γραμματέας του 
ΚΙΣΕ και πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου 
κ. Μαρσέλ Σολομών.

Ο Μητροπολίτης Δημητριά-

δος άναψε την πρώτη δάδα κα-
τά τη διάρκεια της τελετής (φω-
τογραφία), η οποία αφιερώθηκε 
στους ανθρώπους εκείνους που 
με αυταπάρνηση και κίνδυνο της 
ίδιας τους της ζωής έσωσαν Εβραί-
ους στη διάρκεια του πολέμου.

Σε κατ΄ ιδίαν συζήτηση ο Μη-
τροπολίτης πρότεινε στον Αρχι-
ραββίνο να διοργανωθεί ειδική 
τελετή – έκθεση στο Γιαντ Βασέμ 
αφιερωμένη στο ρόλο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας στο Ολοκαύτω-
μα, πρόταση που έχει ήδη γίνει 
στο τέλος του 2015 στην πρέσβη 
του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ 
Μπεν-Άμπα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη 
συμβολή τους στη διοργάνωση 
οφείλονται στους κ. Εμμανουήλ 
Τουφεξή, του Διεθνούς Οργανι-
σμού AGAPE, Ααρών Tαμίρ του 
IMOTL 2016 και Απόστολο Βαβύ-
λη, του Ορθόδοξου Δικτύου Ενη-
μέρωσης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ 
 ΤΟΥ 22ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Το 22o Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων των Ισ-
ραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, που συγκλήθηκε 
στην Αθήνα στις 26.6.2016, αναβλήθηκε για την Κυ-

ριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 πριν γίνει η ψηφοφορία για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εκλογή του Προεδρείου 
του Συνεδρίου, με πρόεδρο τον κ. Ελιέζερ (Λάζαρο) Αρούχ. 
Ακολούθησε δέηση από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Γκαμπρι-
έλ Νεγρίν. Στη συνέχεια καλωσόρισαν τους συνέδρους, με 
σύντομες ομιλίες τους, οι δύο διατελέσαντες πρόεδροι του 
ΚΙΣΕ κατά τις δύο περιόδους της διανυθείσας θητείας του 
παρόντος Δ.Σ.: ο κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης και ο κ. Βενια-
μίν Αλμπάλας.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου ανέγνωσε γραπτή πρόταση 
του προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ για 
αναβολή του Συνεδρίου, επειδή δεν είχε επέλθει μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή συμφωνία σχετικά με την εκπροσώπηση των 
Κοινοτήτων στο προεδρείο του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ. Ο πρόεδρος 
της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής πρότεινε να προχωρήσει 
η διαδικασία του Συνεδρίου με στόχο να συζητηθούν όλες 
οι προτάσεις. Οι αντιπρόσωποι συμφώνησαν και οι εργασί-
ες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με την έκθεση πεπραγμέ-
νων του απερχομένου Δ.Σ. Τα κύρια σημεία του έργου του 
ΚΙΣΕ κατά την τελευταία τριετία παρουσίασαν οι γεν. γραμ-
ματείς, ο κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, γ.γ. της πρώτης περιόδου, και 
ο κ. Μαρσέλ Σολομών, γ.γ. της δεύτερης περιόδου.

Οι Σύνεδροι ψήφισαν ομόφωνα την απαλλαγή του απερ-
χομένου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και εξέλεξαν ως εκπρόσωπο των Κοι-
νοτήτων στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος τον κ. Μωϋσή Κων-
σταντίνη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Πωλ 
Χάγουελ.

Ακολούθησε συζήτηση και διαβούλευση για το θέμα των 
εκλογών και για το νέο Δ.Σ. Εκφράστηκαν μηνύματα ενό-
τητας και ομοψυχίας απ ό́λες τις Κοινότητες, με κοινό χα-
ρακτηριστικό την πεποίθηση ότι οι Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες της χώρας πρέπει να εκπροσωπούνται κατά το δυνατόν 
αναλογικά στο Προεδρείο του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ που αποτελεί 
το αντιπροσωπευτικό όργανο του Ελληνικού Εβραϊσμού. 
Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί μια κοινά αποδε-
κτή λύση για τη συγκρότηση του προεδρείου του Δ.Σ. που 
θα προέκυπτε και καταληκτικά -με ομόφωνη απόφαση των 
αντιπροσώπων των Κοινοτήτων- το Συνέδριο αναβλήθηκε 
για τις 18.9.2016.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΤΟ MARCH OF THE LIVING 2016
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ ΤΙΜΑ  
ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Εκδήλωση στο Βόλο

Στις 9.5.2016 διοργανώθηκε από το ΚΙΣΕ και την Ι.Κ. Βόλου εκ-
δήλωση προς τιμήν του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δη-

μητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιου, σε αναγνώριση του έργου του 
Μητροπολίτη υπέρ του διαθρησκειακού διαλόγου και του αγώνα 
του κατά του αντισημιτισμού.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάν-
νης Κορδάτος» του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο, ξεκίνη-
σε με τους χαιρετισμούς του πρόεδρου του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κων-
σταντίνη, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή 
κ. Γεωργίου Πετράκου και του πρόεδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρ-
σέλ Σολομών και συνεχίστηκε με τις ομιλίες του Σοφολογιότατου 
Ραββίνου Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι, του καθηγητή Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κωνσταντίνου Ανδρουλιδάκη και 
του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδεί-
ας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γιώργου Καλαντζή.

Ακολούθησε η επίδοση τιμητικής πλακέτας και τιμητικού δι-
πλώματος στον Μητροπολίτη από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και τον 
πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου.

Ο Μητροπολίτης συγκινημένος ξεκίνησε την ομιλία του ανα-
φερόμενος αρχικά στη συγκλονιστική για τον ίδιο επίσκεψή του 
στο στρατόπεδο του Άουσβιτς–Μπιρκενάου συμμετέχοντας στην 
«Πορεία των Ζωντανών» και στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη για 
ανεκτικότητα και αγάπη για τον πλησίον, επισημαίνοντας χαρα-
κτηριστικά πως «ο Ιησούς γεννήθηκε και πέθανε Εβραίος».

Το κεντρικό μήνυμα που προέκυψε από τις ομιλίες των δύο θρη-
σκευτικών ηγετών, του Μητροπολίτη Δημητριάδος και του Ραββίνου 
Λάρισας, αλλά και του καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Ανδρουλιδάκη, ήταν 
πως οι δύο θρησκείες συγκλίνουν σε βασικές πανανθρώπινες αξίες.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε από τη χορωδία της Ι.Κ. 
Θεσσαλονίκης, το μουσικό πρόγραμμα «Μουσικές Διαδρομές στη 
Μεσόγειο του Θεού και των Ανθρώπων», υπό τη διεύθυνη του Κω-
στή Παπάζογλου.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Βαραλής, 
διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ορθόδοξη Μαρτυρία».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της 

«Agape Hellas» την οποία ευχαρίστησαν το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Βόλου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: Ο Μητροπο-

λίτης Κέρκυρας & Παξών κ. Νεκτάριος, η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλίας κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, τοπικοί Δήμαρχοι, Περιφε-
ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαγνησίας, πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι Εβραϊκών Κοινοτήτων & Οργανισμών, ο διευθυντής 
Στρατηγικής Διαχείρισης και προώθησης για την Ευρώπη και τη 
Λατινική Αμερική του JESUS FILM κ. Ρέι Μέιστερ, ο πρόεδρος της 
Agape Hellas κ. Εμμανουήλ Τουφεξής, το μέλος της ελληνικής 
Αντιπροσωπείας IHRA κ. Πωλ Χάγουελ, ο διευθυντής της Ακαδη-
μίας Θεολογικών Σπουδών κ. Παντελής Καλαϊτζίδης, καθηγητές 
Πανεπιστημίων, κληρικοί και πλήθος κόσμου.

  ΒΟΛΟΣ 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΟΑ ΚΑΙ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΑΑΤΣΜΑΟΥΤ

Στις 4.5.2016 έγινε στη Συναγωγή του Βόλου επιμνημόσυνη 
δέηση, από τον κ. Μάκη Μωυσή, στη μνήμη των θυμάτων 

του Ολοκαυτώματος. Τα κεριά άναψαν ο επίτιμος πρόεδρος της 
Κοινότητας κ. Ραφαήλ Φρεζής και οι απόγονοι θυμάτων του Ολο-
καυτώματος κυρίες Λούνα Κονέ, Λίνα Σαμπετάι και Καίτη Σαμου-
ηλίδου. Ομιλία έγινε από την κα Μαριάννα Κυρίτση, ερευνήτρια 
της ιστορίας του Ολοκαυτώματος και του ελληνικού εβραϊσμού, 
η οποία αναφέρθηκε στην υποχρέωση και στη σημασία της δι-
ατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώματος απ’ όλους, καθώς η 
ιστορική αλήθεια συχνά βάλλεται, επιχειρείται από διαφόρους 
να υποβαθμιστεί, να αλλοιωθεί, να συμψηφιστεί, όμως δεν μπο-
ρεί και δεν πρέπει να αναιρεθεί.

Στις 14.5.2016, έγινε στη Συναγωγή δοξολογία, από τον κ. Μά-
κη Μωυσή, για να τιμηθεί η 68η επέτειος από την ίδρυση του Κρά-
τους του Ισραήλ, κατά την οποία ο κ. Βίκτωρ Σακκής ανέγνωσε 
μήνυμα του Προέδρου του Ισραήλ κ. Ρεουβέν Ρίβλιν.

Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα 
από τους προέδρους του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Βόλου.

Στιγμιότυπο 
από την ομιλία 
του Γεν. 
Γραμματέα 
Θρησκευμάτων 
κ. Γιώργου 
Καλαντζή.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

   ενημέρωση ΚΙΣ
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

 ΑΘΗΝΑ  Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:

–Ραφαήλ Μιχαήλ Σαμπετάι, ετών 92

–Αβραάμ Λέων Σαμπάχ, ετών 95

–Εριέτας Σαμουήλ Λεβή, ετών 91

–Μιγκουέλ Ρενέ-Σαλομών Αμπραβανέλ, 
ετών 55

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
μας γνωστοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
–Ιρένας Δαυίδ Ασέο, ετών 86

–Φλώρας Αλβέρτου Άντζελ, 89

 ΛΑΡΙΣΑ  Από την Ι.Κ. Λάρισας μας γνω-
στοποιήθηκε ο θάνατος της Νίκης Γα-
βριήλ Καλδερών, ετών 88.

 ΒΟΛΟΣ  Από την Ι.Κ. Βόλου μας γνωστο-
ποιήθηκε ο θάνατος του Ιάκωβου Αβρα-
άμ Οββαδία, ετών 66.

ΜΠΕΣΙΜΑΝ ΤΟΒ

 ΑΘΗΝΑ  Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοι-
νώθηκε ο γάμος της Αλίν Βίκτωρα Μπα-
τή με τον Simon Adolf Weinstein.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

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. Μωυσής Κωνσταντίνης

  Eπιμέλεια ύλης: Ε. Εζρατή, Ρ. Ματαθία
 Κωδ. ταχυδρόμησης 21-3905
  Τεχνική επιμέλεια: ΗΛΙΑΙΑ - Μιχ. Κύρκος,  Υψηλάντου 25, 106 75 Αθήνα.

Για τον Ραφαήλ Σαμπεθάϊ 

›
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραη-
λιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε έκτακτα 

σήμερα, Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, μόλις πληροφο-
ρήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΜΠΕΘΑΪ

ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών (1978-1986) αντι-
πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, 
καθώς και μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
Απόντος του κ. Προέδρου, το Δ.Σ., αφού άκουσε τον 
κ. Αντιπρόεδρο να περιγράφει την προσωπικότη-
τα, τη δράση και την πολυετή προσφορά του εκλι-
πόντος στα κοινά, ο οποίος υπηρέτησε με ζήλο τον 
Ελληνικό Εβραϊσμό και παράλληλα υπήρξε άξιος οι-
κογενειάρχης με οδηγό του πάντα τις εβραϊκές αξίες

Αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ στην κηδεία 

του εκλιπόντος.
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του 

ΚΙΣΕ προς την οικογένειά του και να επιδοθεί το 
παρόν Ψήφισμα.

3. Να διαθέτει στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθο-
εργών σκοπών.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημε-
ρωτικό δελτίο του ΚΙΣΕ «Τα Νέα μας».

Ο Αντιπρόεδρος ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ

Για τον NIKOLAJ KIESSLING

› Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραη-
λιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε έκτακτα 

σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, μόλις πληροφορή-
θηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του

NIKOLAJ KIESSLING
Προέδρου της Αστικής 

Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ετς Χαγίμ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
του ΚΙΣΕ να εκθειάζει την προσωπικότητα του εκλι-
πόντος, ο οποίος υπήρξε μεγάλος φιλάνθρωπος, ευ-
εργέτης και δωρητής της Συναγωγής Ετς Χαγίμ στα 
Χανιά, προσφέροντας τα μέγιστα στη διατήρηση 
της ιστορικής Μνήμης των Εβραίων της Κρήτης,

Αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του 
ΚΙΣΕ προς την οικογένειά του και να αποσταλεί 
το παρόν Ψήφισμα.

2.  Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ αγαθο-
εργών σκοπών.

3.  Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στο ενημε-
ρωτικό δελτίο του ΚΙΣΕ «Τα Νέα μας».

O Πρόεδρος ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ

  ΑΘΗΝΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Το νέο Δ.Σ.

Ύστερα από τις εκλογές που διεξήχθησαν 
στις 22.5.2016 για την ανάδειξη νέας τριε-

τούς θητείας Κοινοτικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Αθη-
νών, η Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε στις 
6.6.2016, εξέλεξε το νέο Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών το 
οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόε-
δρος Μίνος Μωυσής, Αντιπρόεδρος Μίκης 
Μοδιάνο, Γενικός Γραμματέας Ζοζέφ Μιζάν, 
Ταμίας Χαΐμ Ναχμίας, Αναπληρωτής Γραμ-
ματέας Σολομών Μορδοχάι, Αναπληρωτής 
Ταμίας Ντάνη Κόβο, Μέλη: Σάκης Λεών, Μό-
νις Χαλέγουα και Ρόζα Ρούσσου.

  ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Τα μέλη της Ι.Κ. Χαλκίδας, πιστοί στις παρα-
δόσεις της θρησκείας μας, γιόρτασαν και 

φέτος το Πέσαχ με λειτουργίες στη Συναγω-
γή, που έγιναν από τους κ. Μηνά Λεβή και Χαΐμ 
Ισχακή, καθώς και με το παραδοσιακό σέδερ.

Στις 9.5.16 έγινε στη Συναγωγή επιμνημό-
συνη δέηση από τον κ. Ισχακή για την Ημέρα 
Μνήμης της Σοά και ακολούθησε ομιλία του 
δικηγόρου κ. Θρασύβουλου Παπαστρατή, για 
την Εβραϊκή Κοινότητα της Καστοριάς, μια Κοι-
νότητα με μακραίωνη ιστορία, η οποία αφανί-
στηκε κατά τη Ναζιστική θηριωδία.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Στις 14.5.2016, στην Ημερίδα της Πα-
νελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας 
- Ακοολογίας - Νευροωτολογίας, τιμήθη-
κε για την προσφορά του στην ωτολογία 
και ωτορινολαρυγγολογία ο Βολιώτης 
Καθηγητής κ. Βίκτωρ Βιτάλ. Κατά την 
εκδήλωση προς τιμήν του επισημάνθη-
κε ο δίκαιος τρόπος διοίκησης της A’ ΩΡΛ 
Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ και η προσπάθεια εκπαίδευ-
σης σε υψηλό επίπεδο χειρουργικής των 
συνεργατών του.

Η Ι.Κ. Βόλου εκφράζει στον διακριθέ-
ντα καθηγητή θερμά συγχαρητήρια και 
του εύχεται πάντα επιτυχίες.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΡΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Στις 3.6.2016, ύστερα από πρόσκληση του Israeli Jewish Congress 
(IJC), ο πρόεδρος του ECJC και τ. πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλ-

μπάλας, συμμετείχε στην Ειδική Σύσκεψη Στρογγυλής Τραπέζης, που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με σκοπό τη συνάντηση Ευρωπαί-
ων Εβραίων ηγετών με τη νέο-διορισθείσα Ειδική Συντονίστρια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού κα 
Katharina Von Schnurbein.

Η Ειδική Συντονίστρια ανέλαβε τα καθήκοντά της προ εξαμήνου 
και θα αναφέρεται στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Frans Timmermans.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα συμμετείχαν είκοσι ηγετικά στελέχη Ευ-
ρωπαϊκών Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών από δώδεκα κρά-
τη. Η συζήτηση είχε στόχο να ακούσουν οι παρευρισκόμενοι από την 
κα Schnurbein τις σκέψεις της για την παρούσα κατάσταση στην Ευ-
ρώπη και τα βήματα που προτείνει να ληφθούν, να ενημερωθεί η ίδια 
από τους συμμετέχοντες για την κατάσταση που επικρατεί στις Κοινό-
τητές τους και να προταθούν στη Συντονίστρια άμεσα, συγκεκριμέ-
να και εφαρμόσιμα μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο κ. Αλμπάλας, αφού παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα, ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενημέρωση της 
κοινής γνώμης ώστε να γίνει γνωστή η μακρά ιστορία της Εβραϊκής Κοι-
νότητας, αλλά και η τραγωδία του Ολοκαυτώματος. Επισήμανε επίσης 
τη σπουδαιότητα της συμβολής της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων 
του Υπουργείου Παιδείας στη διοργάνωση σεμιναρίων για δασκάλους 
και καθηγητές, σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ) 
και των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών στο Άουσβιτς. Αναφέρθη-
κε επίσης στην πρόσφατη τιμητική συμμετοχή του Μητροπολίτη Δη-
μητριάδος κ. Ιγνάτιου στο φετινό March of Living και στη σημασία της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένης και της κας 
Schnurbein, συμφώνησαν ότι η Παιδεία, σε διάφορα επίπεδα, αν και 
χρειάζεται χρόνο, αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση 
του αντισημιτισμού και κατέληξαν στο ότι η εκπαίδευση, σε συνδυασμό 
με τη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να περι-
ορίσει σημαντικά τη ρητορική του μίσους, σε ένα κόσμο που τα άκρα 
και οι εξτρεμιστικές αντιλήψεις συνεχώς κερδίζουν έδαφος. Σημειώ-
νεται επίσης ότι υπήρξε ταύτιση απόψεων από όλους ότι Αντισημιτι-
σμός και Αντισιωνισμός είναι το ίδιο πράγμα με διαφορετική εμφάνιση.

Η κα Schnurbein απεδέχθη πρόταση του κ. Βενιαμίν Αλμπάλα να 
επισκεφθεί την Αθήνα.

   ενημέρωση ΚΙΣ

Ο κ. Β. Αλμπάλας με την Ειδική Συντονίστρια της ΕΕ για τον Αντισημιτισμό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ AJC 

Από 5 έως 7 Ιουνίου 2016, έγινε στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, 
η ετήσια διεθνής συνάντηση της Αμερικανικής Εβραϊκής 

Επιτροπής, το AJC Global Forum, στο οποίο συμμετείχαν ση-
μαντικές προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής σκηνής, κα-
θώς και χιλιάδες εκπρόσωποι Εβραϊκών Κοινοτήτων και οργα-
νώσεων από όλον τον κόσμο.

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στη συνάντηση παρέ-
στησαν: ο Ραββίνος Αθηνών κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν, ο πρόεδρος 
του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης, ο κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, 
πρόεδρος του ECJC, μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και τ. πρόεδρός 
του, ο γεν. γραμματέας της Ι.Κ. Αθηνών κ. Ζοζέφ Μιζάν και εκ-
πρόσωποι της Νεολαίας.

Η συνεδρία με θέμα την εκστρατεία της AJC «Δήμαρχοι 
Ενωμένοι κατά του Αντισημιτισμού» ήταν ένα από τα κορυ-
φαία σημεία των εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης. Στη 
συζήτηση, η οποία συνέπεσε με τη δημοσίευση της Διακή-
ρυξης και των υπογραφών των Δημάρχων στην Wall Street 
Journal, ο διευθύνων σύμβουλος της AJC Ντέιβιντ Χάρις συ-
νεχάρη με ένα μεγάλο «Μπράβο» τους 189 Ευρωπαίους δη-
μάρχους, από 31 χώρες της Ευρώπης, και τους 319 δημάρχους 
από 50 Πολιτείες των ΗΠΑ για τη σθεναρή τους στάση κατά 
του αντισημιτισμού. Στην εκδήλωση παρέστη και μίλησε εκ 
μέρους των Ευρωπαίων Δημάρχων ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης κ. Γιάννης Μπουτάρης, μαζί με δύο Αμερικανούς Δημάρ-
χους, από τη Μασαχουσέτη και τη Βαλτιμόρη. Τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης συνεχάρη ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ.

O κ. Αλμπάλας, ύστερα από παράκληση των διοργανωτών, 
στο αποχαιρετιστήριο γεύμα που έγινε στις 7.6.2016, προς τι-
μήν των συμμετεχόντων, με την παρουσία πάνω από 100 ατό-
μων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ευρωπαϊ-
κών γραφείων της ΑJC και του υπευθύνου Ευρώπης Ραββίνου 
κ. Άντριου Μπέικερ, παρουσίασε την παρούσα πολιτική κατά-
σταση στην Ελλάδα, τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ και 
τις προσπάθειες που καταβάλλει η Εβραϊκή Κοινότητα για την 
αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, με δεδομένη τη συνεχιζό-
μενη οικονομική κρίση της χώρας που εξακολουθεί να πλήττει 
τις Εβραϊκές Κοινότητες. Ο κ. Αλμπάλας είχε επίσης συζήτηση 
με τον νέο πρόεδρο της ΑJC κ. Τζον Σαπίρο, παλαιό του γνώ-
ριμο, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Στάνλεϊ Μπέργκμαν. Επίσης ο 
κ. Αλμπάλας έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μαζί με τον εκ-
πρόσωπο του ΚΙΣ Τσεχίας, για τις εντυπώσεις και την εμπειρία 
από τη συμμετοχή τους για πολλά χρόνια στο ετήσιο Forum 
της AJC.

Τη Συνάντηση της AJC χαιρέτισε με ομιλία της η σύμβου-
λος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου Μπάρακ 
Ομπάμα κα Σούζαν Ράις και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας κα Φεντερίκα Μογκερίνη. Εισηγήσεις έγιναν από 
την υπουργό Εξωτερικών του Μεξικού Claudia Ruiz Massieu, 
τον Βρετανό βουλευτή John Mann και τον Ισραηλινό βουλευ-
τή και αρχηγό της Αντιπολίτευσης Isaac Herzog.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ  

ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 1η Ιουνίου 2016, σε εκδήλωση που έγινε στο Hebrew Union 
College – Jewish Institute of Religion, στη Νέα Υόρκη, η οποία 

διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού 
Μουσείου της Ελλάδας (ΕΜΕ), υπό την αιγίδα του Προξενείου της 

Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, τιμήθηκε με το βραβείο «Δαμασκηνός», 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης. Το βραβείο αυ-
τό απονέμεται σε προσωπικότητες που με τις πράξεις και το έρ-
γο τους υπερασπίζονται και προωθούν τα ιδεώδη της ελευθερίας 
και της συνύπαρξης των θρησκειών στην Ελλάδα και των Eλληνο 
– Αμερικανικών κοινοτήτων και επεδόθη στον κ. Μπουτάρη από 
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, στον οποίο είχε απονε-
μηθεί για πρώτη φορά το ίδιο βραβείο το 2007.

Την απονομή προλόγισαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας 
κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αμερικα-
νοί Φίλοι του ΕΜΕ» κ. Σολομών Ασσέρ, ο Ραββίνος και καθηγητής 
εβραϊκής ιστορίας στο Hebrew Union College, κ. Μάρτιν Κοέν και 
ο πρόεδρος του ΕΜΕ κ. Μάκης Μάτσας. Την τελετή βράβευσης 
έκλεισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και 
στην Κατοχή, τα οποία έζησε.

Εκτενής αναφορά έγινε από τους ομιλητές στο έργο του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη της εβραϊκής κληρονο-
μιάς της πόλης, στη συμβολή του για τη δημιουργία Μουσείου 
Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου, καθώς και στον ρό-
λο του στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ο κ. Μπουτάρης στην ομιλία του αναφέρθηκε στη μεγάλη τιμή 
που γίνεται στο πρόσωπό του με αυτή τη βράβευση, η οποία αντα-
νακλάται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης την οποία εκπροσωπεί.

Ο συντονισμός και η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από 
τον κ. Μίμη Κοέν.

Με αφορμή την τιμητική εκδήλωση, δημιουργήθηκε από τον 
Σύλλογο Αμερικανών Φίλων του ΕΜΕ ειδικό λεύκωμα αφιερωμένο 
στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης με συγχαρητήρια μηνύματα εβραϊ-
κών Οργανισμών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, 
στο οποίο δημοσιεύτηκε και μήνυμα του πρόεδρου του ΚΙΣΕ κ. Μω-
υσή Κωνσταντίνη για τη σημαντική συνεισφορά του κ. Μπουτάρη 
στην «προώθηση της ανεκτικότητας, του αλληλοσεβασμού, αλλά 
και της ανάδειξης της ιστορίας του εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 «Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της 
 Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα»

Στις 28.5.2016 παρουσιάστηκε, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, 
το βιβλίο Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για 

το Ολοκαύτωμα, των Έρικας Κούνιο-Αμαρίλιο και Αλμπέρτου Ναρ (εκ-
δόσεις Ευρασία). Την εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν εκπρό-
σωποι θρησκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών αρχών και πλήθος κό-

σμου, προλόγισε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην αξία της έκδοσης του βιβλίου σε σχέση με 
τον ελληνικό εβραϊσμό. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Ξυδά-
κης, ο οποίος πήρε τον λόγο στη συνέχεια, τόνισε κυρίως την αξία 
της μαρτυρίας ως κειμενικό είδος, με αφορμή την πρόσφατη επίσκε-
ψή του στο στρατόπεδο Ράβενσμπρουκ.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της εκδήλωσης, καθηγητής Συνταγ-
ματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, 
κάλεσε στο βήμα την ομότιμη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου η οποία, υπογράφοντας 
την εισαγωγή και το επίμετρο του τόμου, παρουσίασε το χρονικό 
της έκδοσης του βιβλίου (α΄ έκδοση 1998), με δεδομένο ότι οι άλλοι 
δύο συντελεστές του έχουν φύγει από τη ζωή. Ο ομότιμος καθηγη-
τής του Τμήματος της Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Αντώνης Λιάκος τόνισε εμφατικά την ανάγκη το βιβλίο αυ-
τό να βρεθεί στα σχολεία της χώρας και αναφέρθηκε στην αποσιώπη-
ση του Ολοκαυτώματος, ακόμη και από αξιόλογα ιστορικά εγχειρίδια 
που δεν συσχέτισαν το Ολοκαύτωμα με την ελληνική ιστορία. Ο κα-
θηγητής του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Νίκος Μαραντζίδης, αναφε-
ρόμενος στη σημασία του βιβλίου, καθώς προηγήθηκε χρονικά από 
ανάλογες προσπάθειες που έγιναν μεταγενέστερα από φορείς και 
ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Γέιλ και το ίδρυμα Σπίλμπεργκ, επι-
σήμανε τη σημασία της προφορικής μαρτυρίας στην προσέγγιση της 
ιστορίας. Ο συγγραφέας κ. Θανάσης Τριαρίδης εξομολογήθηκε ότι 
το βιβλίο αυτό άλλαξε την προσωπική του κοσμοθεωρία, εκτίμηση 
που, όπως τόνισε, δεν πήγασε μόνο από τον απεριόριστο θαυμασμό 
που έτρεφε για τον συγγραφέα Αλμπέρτο Ναρ. Τέλος, επισήμανε τη 
συνεισφορά του εκδότη Φαίδωνα Κυδωνιάτη και των εκδόσεων Ευ-
ρασία που ανέλαβαν την επανέκδοση του πολύτιμου αυτού βιβλίου, 
ύστερα από σχετική άδεια της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος 
Ετς Αχαΐμ που είχαν αναλάβει την πρώτη έκδοση του 1998. Αποσπά-
σματα από τις σπαρακτικές μαρτυρίες ανδρών και γυναικών από τα 
στρατόπεδα εξόντωσης, που περιέχονται στο βιβλίο, απέδωσαν ιδα-
νικά οι ηθοποιοί Μυρτώ Αλικάκη και Λάζαρος Γεωργακόπουλος.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Από αρι-
στερά οι κ.κ.: Σ. Ασσέρ, Μ. Μάτσας, Γ. Μπουτάρης, Αρχιεπίσκοπος Δη-
μήτριος και Μ. Κοέν.

Το πάνελ των ομιλητών. Από αριστερά οι κ.κ. Α. Λιάκος, Ν. Ξυδάκης, 
Ν. Μαραντζίδης, Σπ. Βλαχόπουλος.



              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 μια νέα τρομοκρατική επίθεση 
έπληξε το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν 

πυρ στο κέντρο του Τελ Αβίβ, στην αγορά Σαρόνα, σύμβολο του 
σύγχρονου τρόπου ζωής. Ο προσωρινός απολογισμός είναι βα-
ρύς: τέσσερις Ισραηλινοί νεκροί και τουλάχιστον έξι τραυματίες. 
Το τελευταίο αυτό αιματηρό γεγονός είναι το βαρύτερο από την 
αρχή του έτους. Από τον Οκτώβριο του 2015, 32 Ισραηλινοί πο-
λίτες έχουν δολοφονηθεί από τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Χαμάς 
χαιρέτισε την εγκληματική ενέργεια και ανακοίνωσε πως οι δύο 
δράστες είναι μέλη της, χωρίς ωστόσο να αναλάβει και επίσημα 
την ευθύνη της. Όσο οι παλαιστινιακές πολιτικές οργανώσεις επι-
δοκιμάζουν και χαρακτηρίζουν ως ηρωικές επιχειρήσεις τις επι-
θέσεις αυτές, τόσο είναι βέβαιο πως ο κύκλος του αίματος δε θα 
κλείνει και η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή διαρκώς θα 
αναβάλλονται. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των παλαιστι-
νιακών περιοχών, οι οποίοι δυστυχώς υποδέχτηκαν με πανηγυρι-
σμούς τις επιθέσεις αυτές. Τη στιγμή μάλιστα που το ιατρικό προ-
σωπικό του Ισραήλ εργάζεται σκληρά για να κρατήσει στη ζωή 
έναν εκ των δραστών, οι παλαιστινιακές αρχές επιχαίρουν για τα 
θλιβερά αυτά γεγονότα και παροτρύνουν τον κόσμο να προβεί 
σε αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος θεωρεί πως η αυ-
στηρή καταδίκη τέτοιων αποτρόπαιων γεγονότων πρέπει να εί-
ναι αυτονόητη υπόθεση για κάθε πολιτική οργάνωση, κάθε δημο-
κρατικό πολίτη. Τέλος, το μυαλό και η καρδιά όλων μας βρίσκεται 
δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, προς τις οποίες εκφράζουμε 
την αμέριστη συμπαράστασή μας.       ΚΙΣΕ, 10.6.2016

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Την περασμένη Τρίτη, 31.5.2016, γίναμε όλοι μας, για ακόμη μια 
φορά, μάρτυρες αντισημιτικών δηλώσεων, μέσα στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο! Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνι-
κής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο βουλευτής 
της «Χρυσής Αυγής» Χρήστος Παππάς καταφέρθηκε εναντίον του 
Κράτους του Ισραήλ, δηλώνοντας πως αποτελεί τον προαιώνιο 
εχθρό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Δεν ξαφνιάζει, βεβαίως, κανέναν μια τέτοια δήλωση από έναν 
χρυσαυγίτη. Ο αντισημιτισμός της ναζιστικής «Χρυσής Αυγής» είναι 
τόσο βαθύς, που αρνείται μέχρι και την ύπαρξη των στρατοπέδων 
εξόντωσης. Δεν παύει ωστόσο να μας εξοργίζει το γεγονός ότι όλα 
αυτά λέγονται μέσα στο Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά μας, ως Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελ-
λάδος, δεν θα κουραστούμε ποτέ να καταγγέλλουμε κάθε αντι-
σημιτική δήλωση, κάθε στερεοτυπικό χαρακτηρισμό κατά των 
Εβραίων και του Ισραήλ. Έχουμε όμως παράλληλα την απαίτηση 
να αναλάβει και η Πολιτεία τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμέ-
νου παρόμοιες αντισημιτικές δηλώσεις να καταδικάζονται επίση-
μα και απερίφραστα. Ο αγώνας ενάντια στον αντισημιτισμό και 
τη μισαλλοδοξία είναι αγώνας καθημερινός. Πρέπει να τον δίνου-
με όλοι με αφοσίωση και επιμονή.                           ΚΙΣΕ, 3.6.2016

  ΑΘΗΝΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ

Στις 15.5.2016, στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων αφιερωμένων 
στις Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδος με σκοπό την ανάδει-

ξη της ιστορίας τους, έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθη-
νών, η πρώτη εκδήλωση για την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.

Την εκδήλωση συντόνισε η κα Ραχήλ Βαρούχ-Παπαδριανού, 
μαθηματικός, τ. Λυκειάρχης, μέλος της επιτροπής του Πνευματι-
κού Κέντρου, η οποία αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της εκδή-
λωσης και ανάγνωσε τα μηνύματα του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Μ. 
Κωνσταντίνη και του προέδρου του ECJC και τ. προέδρου του ΚΙ-
ΣΕ κ. Β. Αλμπάλα.

Ακολούθησε χαιρετισμός του προέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρ-
σέλ Σολομών και στη συνέχεια έγιναν ομιλίες για την Ι.Κ. Βόλου 
από τον διευθυντή του ΚΙΣΕ κ. Ηλία Φρεζή, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην μακραίωνη εβραϊκή παρουσία στο Βόλο, στην περίοδο της 
γερμανικής κατοχής, τους καταστροφικούς σεισμούς στα πρώ-
τα μεταπολεμικά χρόνια, για να καταλήξει στη σύγχρονη εποχή, 
όπου η Κοινότητα του Βόλου, αν και ολιγάριθμη, έχει μία έντονη 
παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Στη συνέχεια ο τ. 
αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Σούρλας, ανα-
φέρθηκε στη στενή πνευματική σχέση που είχε κατά τα μαθητι-
κά του χρόνια με τον εβραϊκής καταγωγής καθηγητή του Ραφα-
ήλ Σαμπεθάι και στον Ελβετοεβραίο ευεργέτη Χέρμαν Σπήρερ.

Αναφορά έγινε επίσης και στη συμβολή του επιχειρηματία 
Ηλία Σαμουήλ Κοέν, γνωστού καπνέμπορου του Βόλου, ο οποίος 
στις επιχειρήσεις του απασχολούσε προσωπικό 150 ατόμων και 
έχαιρε μεγάλης εκτίμησης τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο, 
όσο και από την ευρύτερη κοινωνία του Βόλου, έχοντας συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη του τόπου.

Ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
κ. Γεώργιος Σαρηγιάννης, αναφέρθηκε στη συμβολή του εβραϊ-
κού πληθυσμού στην καθιέρωση του λιμένα του Βόλου, αναλύ-
οντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την πρωτοφανή βιο-
μηχανική και εμπορική ανάπτυξη, στη σύνθεση των οικογενειών, 
την κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη και την πλήρη ενσω-
μάτωση στον χριστιανικό τους περίγυρο, καθώς και στον επί σει-
ρά ετών πρόεδρο της Κοινότητας Ιωσήφ Σαμουήλ. Η παρουσίαση 
του κ. Σαρηγιάννη συνοδεύτηκε από σπάνιο φωτογραφικό υλικό 
από το προσωπικό του αρχείο.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο χημικός, διευθυντής του Χημείου 
στα Ελληνικά Πετρέλαια, κ. Αλέξης Χατζηγάκης, ο οποίος μετέφε-
ρε τις διηγήσεις του πατέρα του σχετικά με τη διάσωση της οικο-
γένειας του Ισίδωρου Βαρούχ από τους Γερμανούς, τιμώντας με 
τον τρόπο αυτό την ανιδιοτελή φιλία μεταξύ των δύο οικογενει-
ών, η οποία διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα και στη συνέχεια η παρου-
σιάστρια κα Ραχήλ Βαρούχ-Παπαδριανού, κλείνοντας την βρα-
διά, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδή-
λωσης και παρότρυνε το κοινό να επισκεφθεί την πλουσιότατη 
φωτογραφική έκθεση που είχε στηθεί με την επιμέλεια της ίδιας 
για αυτό το σκοπό.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
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Στις 18.5.2016, έγινε στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, 

η παρουσίαση του βιβλίου του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών «Οι Έλληνες Δίκαιοι 
των Εθνών», το οποίο έχει επιμεληθεί 
η Προϊσταμένη του Διπλωματικού και 
Ιστορικού Αρχείου του YΠ.ΕΞ. κα Φω-
τεινή Τομαή. Η εκδήλωση διοργανώθη-
κε από την Μητρόπολη Δημητριάδος & 
Αλμυρού και τις Ισραηλιτικές Κοινότη-
τες Βόλου και Λάρισας. Το βιβλίο αναφέ-

ρεται στους Έλληνες Χριστιανούς που 
έσωσαν Εβραίους συμπολίτες τους στη 
διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής και 
έχουν τιμηθεί με τον τίτλο του Δικαίου 
των Εθνών από το Ίδρυμα Γιαντ Βασέμ.

Κατά την εκδήλωση έγιναν χαιρετι-
σμοί από τους προέδρους των Ι.Κ. Λάρι-
σας κ. Μώρις Μαγρίζο και Βόλου κ. Μαρ-
σέλ Σολομών και ακολούθησαν ομιλίες 
από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. 
Ιγνάτιο και τον καθηγητή κ. Δημήτρη 
Μπενέκο. Η παρουσίαση του βιβλίου 

έγινε από την επιμελήτρια του τόμου 
κα Φωτεινή Τομαή.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε 
ο διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθ-
μού «Ορθόδοξη Μαρτυρία» κ. Νίκος Βα-
ραλής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μετα-
ξύ άλλων, ο τ. αντιπρόεδρος της Βου-
λής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Σούρλας, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Μαγνησί-
ας κ. Ιωάννης Τόλιας και τοπικοί παρά-
γοντες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» ΣΤΟ ΒΟΛΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ

Στις 15.5.2016 έγιναν τα εγκαίνια της Συναγωγής Μοναστηριω-
τών, της μοναδικής προπολεμικής Συναγωγής της Θεσσαλο-

νίκης που διασώθηκε κατά την Κατοχή, καθώς είχε μετατραπεί σε 
αποθήκη από τον Ερυθρό Σταυρό. Οι εργασίες για την ανακαίνιση 
του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού θρησκευτικού χώρου ξεκίνησαν 
στα τέλη του 2014 και ολοκληρώθηκαν το 2016 με την υποστή-
ριξη της Γερμανίας και του Herb Simon, μέσω του Herbert Simon 
Family Foundation που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Κατά την τελετή χαιρετισμοί έγιναν από τον πρόεδρο του ΚΙ-
ΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. 
Δαυίδ Σαλτιέλ, την πρέσβη του Ισραήλ κα Ιρίτ Μπεν-Άμπα, τον πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σοφολογιότα-
τος Αρχιραββίνος της Τουρκίας Isak Haleva, ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης κ. Μάρκος Μπόλαρης και ο πρέσβης της Γερμα-
νίας Dr. Peter Schoof.

  ΒΟΛΟΣ 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΡΙΚΑ»

Στις 6.6.2016, για όγδοη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε, 
με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τελετή για 

την επίδοση από την Ι.Κ. Βόλου τριών υποτροφιών σε αριστού-
χες φοιτήτριες που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομι-
κά προβλήματα. Οι τρεις υποτροφίες, ύψους 1.000 ευρώ η κάθε 
μία, δόθηκαν χάρη στην ευγενική χορηγία της οικογένειας του 
αειμνήστου δωρητή της Κοινότητας Βόλου Ζαχαρία Σακκή, που 
στηρίζει το θεσμό εδώ και πέντε χρόνια.

Κατά την εκδήλωση, η οποία έγινε στο Αμφιθέατρο «Γιάννης 
Κορδάτος» του Πανεπιστημίου, έγιναν χαιρετισμοί από τον πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή κ. Γιώργο Πετρά-
κο, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική συμβολή της Ι.Κ. Βόλου, 
ώστε να επιβραβεύονται οι προσπάθειες των φοιτητών και από 
τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στις άριστες σχέσεις της Κοινότητας με τους τοπικούς φο-
ρείς, καθώς και στην πεποίθησή της πως η ύπαρξη ενός Πανεπι-
στημίου με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, ανοιχτό στην πόλη όπως 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προάγει τη γνώση και τον πολιτισμό.

Ακολούθησε η απονομή των υποτροφιών στις φοιτήτριες Αγ-
γελική Πάλλα, Αικατερίνη Τοπούζη και Μαρία Καλαμπαλίκη από 
τον Πρύτανη, τον πρόεδρο της Ι.Κ. Βόλου και την κα Μαρίνα Σακ-
κή, κόρη του Ζαχαρία Σακκή. Οι υποτροφίες δόθηκαν μαζί με τα 
βιβλία «Ο Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα» του κ. Ραφαήλ Φρεζή και 
«Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων της Ευρώπης από τη να-
ζιστική Γερμανία» του ιστορικού Νίκου Τζαφλέρη, καθώς και μία 
αναμνηστική περγαμηνή.

Την τελετή παρουσίασε η κα Ράνια Γάτου του Τμήματος Μορ-
φωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας. Μετά την απονομή των υποτροφιών ακολούθησε 
η παρουσίαση του βιβλίου «Ερικα» της Ruth Vander Zee, το οποίο 
αναφέρεται στο Ολοκαύτωμα μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και 
απευθύνεται σε παιδιά (μικρά & μεγάλα), γονείς και εκπαιδευτικούς. 
Για το βιβλίο μίλησαν η μεταφράστριά του, συγγραφέας και κριτι-
κός παιδικής λογοτεχνίας κα Μαρίζα Ντεκάστρο και ο επίκουρος 
καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Μάγος. Την εκδή-
λωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών.

Ο συντονισμός της παρουσίασης έγινε από τη δημοσιογράφο 
κα Ροσσάνα Πώποτα. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 
εκπρόσωπος της υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, ο περιφερειακός Σύμβουλός κ. Κωνσταντίνος Χαλέβας, ο αντι-
πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Ζήσης Μαμούρης και ο Αστυνο-
μικός Διευθυντής Μαγνησίας κ. Ιωάννης Τόλιας.

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ στη ΛΑΡΙΣΑ

Η ιστορική και συλ-
λογική μνήμη του 

Ολοκαυτώματος είχε ως 
επίκεντρο τη Λάρισα, 
από τις 20 ως τις 22 Μα-
ΐου 2016, καθώς η πόλη 
φιλοξένησε το κεντρικό 
γεγονός της Διεθνούς 
Συμμαχίας για τη Μνή-
μη του Ολοκαυτώματος 
(IHRA) στην Ελλάδα. Η 
Λάρισα επελέγη από τον 
πρέσβη της Ρουμανίας, φετινής προεδρεύουσας χώρας του IHRA, 
λόγω της μακράς ιστορίας και διαρκούς δράσης της Εβραϊκής Κοι-
νότητάς της, αλλά και λόγω της αξιόλογης πολιτιστικής ζωής της 
πόλης. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας πρότεινε και ετοίμασε 
ένα πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων υπό τον γενι-
κό τίτλο «WE REMEMBER – ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ» στο πλαίσιο των στόχων 
του IHRA, που είναι η απότιση φόρου τιμής στα θύματα και στους 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αλλά κυρίως η καταπολέμηση 
του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας μέσω της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της συνεργασίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Πιστεύουμε ότι αυτό εί-
ναι ένα βήμα που αξίζει να κάνουν όλες οι χώρες και είναι η μόνη 
υπεύθυνη στάση απέναντι στην ιστορική αλήθεια», τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο πρέσβης της Ρουμανίας κ. Λουσιάν Φάτου, στην συ-
νέντευξη Τύπου, με την οποία έγινε η έναρξη των εκδηλώσεων 
την Παρασκευή 20.5.16.

Το Σάββατο 21 Μαΐου οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στον μονα-
δικό χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, από τη Διευθύ-
ντριά του, κα Σταυρούλα Σδρόλια, όπου εγκαινιάστηκε η περιο-
δική έκθεση «Ρουμάνοι Δίκαιοι των Εθνών» και παρακολούθησαν 
την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Λαρισαίου Ιστορικού κ. Σταύ-
ρου Γουλούλη, με θέμα την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της 
πόλης. Το ίδιο βράδυ έγινε η κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό 
Ωδείο Λάρισας, που ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του πρέσβη 
της Ρουμανίας κ. Φάτου, του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα 
Αγοραστού, του δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάν-
νη, του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή Κωνσταντίνη, του προέ-
δρου της Ι.Κ. Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζου και της επικεφαλής της 
Ελληνικής Εθνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA κας Φωτεινής Το-
μαή. Ακολούθησε μια εξαίσια συναυλία από τη Μικτή Χορωδία 
και Ορχήστρα του ΔΩΛ, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Καρβού-
νη, με τραγούδια από το Μαουτχάουζεν, παραδοσιακά σεφαρα-
δίτικα και το άκρως συγκινησιακό χορικό των Εβραίων σκλάβων 
“Va pensiero” από την όπερα Nabucco του Βέρντι.

Η εκδήλωση της Κυριακής 22 Μαΐου φιλοξενήθηκε στον ιερό 
χώρο της Συναγωγής της Λάρισας, με συντονίστριες την επικεφα-
λής της οργανωτικής επιτροπής των εκδηλώσεων και Γ.Γ. της ΙΚΛ, 
κα Μπέττυ Μαγρίζου και τη διευθύντρια της ΙΚΛ, κα Αλίνα Μω-

υσή. Ο Ραββίνος κ. Ηλίας 
Σαμπετάι μίλησε για το 
επιτακτικό καθήκον της 
μνήμης όχι μόνον απέ-
ναντι στα εκατομμύρια 
θύματα, αλλά στην ίδια 
την ανθρωπότητα. Ακο-
λούθησε η απόδοση τι-
μής στη μοναδική πλέον 
εν ζωή όμηρο στρατοπέ-
δων στη Λάρισα, κα Νάκη 
Μπέγα, που σκόρπισε ρί-

γη συγκίνησης σε όλο το κοινό, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την 
ελπίδα για το μέλλον: με τη βράβευση Λαρισαίων μαθητών που 
έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό δημιουργίας βί-
ντεο με θέμα το Ολοκαύτωμα, που διοργάνωσαν το Υπουργείο 
Παιδείας και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με τη σεμνή τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο 
Ολοκαυτώματος. Ενδεικτικό της διεθνούς εμβέλειας και σημασίας 
των εκδηλώσεων είναι το γεγονός ότι τις παρακολούθησαν πρέ-
σβεις και διπλωμάτες από 18 χώρες – μέλη του IHRA, εκπρόσωποι 
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, επιστημονικοί 
και επιχειρηματικοί σύλλογοι της πόλης, εκπρόσωποι εβραϊκών 
κοινοτήτων και οργανισμών από όλη την Ελλάδα, εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και πλήθος κόσμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

22Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος

Κατόπιν της διακοπής των εργασιών του 22ου Τακτικού Συ-
νεδρίου των Αντιπροσώπων των Ι.Κ. Ελλάδος, της 26ης Ιου-
νίου 2016, και της αναβολής της ψηφοφορίας για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 29 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΙΣΕ «Κατ’ ου-
δεμίαν περίπτωση δύναται να παύση η εξουσία του Συμβου-
λίου προ της αναλήψεως υπηρεσίας υπό του επομένου». Το 
Δ.Σ. του ΚΙΣΕ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι 
την ανάληψη υπηρεσίας υπό του επομένου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Το 22ο Τακτικό Συνέδριο των Ισραηλιτικών Κοινο-
τήτων Ελλάδος, θα συνεχίσει τις εργασίες του, όπως 
αποφάσισε ομόφωνα, την

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.30 το πρωί,
στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών

(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 2ος όροφος)

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν την έκθε-
ση–αναφορά–έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.E. περιόδου 27.6.2016 – 17.9.2016 
και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ


