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ΑΘΗΝΑΪΚΑ PLUS

Επιμέλεια Map ΓΑ ΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Ο εβραϊκός ελληνισμός αναδύεται μέσα από έναν συλλογικό τόμο
Η ιστορία των Ελλήνων Εβραίων

των συμπατριωτών μας δηλαδή

παρέμενε για δεκαετίες
υποφωτισμένη Υπήρχε απόσταση

φόβος και διστακτικότητα
να στρέψουμε το βλέμμα

σε όσους συνοδοιπόρησαν μαζί
μας για αιώνες να μάθουμε περισσότερα

για τη θρησκεία τα
ήθη και τα έθιμα για τις προβε
βλημένες προσωπικότητες των
κοινοτήτων τους ακόμη και για
τη συμβολή τους στους αγώνες
του έθνους και στην προκοπή
της χώρας μας Στα παλαιότερα

σχολικά μάς εγχειρίδια λ.χ
δεν απουσίαζαν μόνον οι συνολικές

αναφορές αλλά ακόμη και
το λήμμα για το Ολοκαύτωμα
ήταν σε μέγεθος παραγράφου
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια
η πολιτεία επέδειξε αξιοθαύμαστη

θεσμική ωριμότητα ώστε
να γίνουν βήματα μπροστά
Από κοντά και πεφωτισμένοι
άνθρωποι σε δημόσιες θέσεις
όπως ο Γιάννης Μπουτάρης
συνέβαλαν στο να προχωρήσουμε

λέγοντας την αλήθεια
για το παρελθόν

Σήμερα η κοινωνία των πολιτών

ανοίγει παράλληλα τον
δρόμο για τη μάχη ενάντια στη
μισαλλοδοξία και στον αντισημιτισμό

Το πιο τρανό παράδειγμα

είναι το άρτι εκδοθέν βιβλίο

Οι Εβραίοι της Ελλάδος
από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια
που παρουσιάστηκε προχθές
στο αμφιθέατρο του Μουσείου

Μπενάκη Πειραιώς Ενας
πολυσυλλεκτικός τόμος με
δύο εξαιρετικούς επιμελητές
τον καθηγητή του ΑΠΘ Γιώργο

Αντωνίου και τον διδάκτορα
Οικονομικής Ιστορίας Ευάγγελο

Χεκίμογλου και πρώτης
γραμμής ερευνητές που διερευνά

θέματα όπως η μουσική

Από αριστερά ο Δαυίδ ΣαλτιέΛ η Κατερίνα Καρατζά ο Γιώργος Μη

νούδης και ο Ντανιέλ Μπεναρδούτ

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος
με τον Γιώργο Καλαντζή

η ενδυμασία η ταυτότητα η
πολιτική δράση των Ελλήνων
Εβραίων κ.ά Χορηγός της έκδοσης

είναι μια ιστορική δικηγορική

εταιρεία των Αθηνών
Πώς όμως έγινε αυτή η ενδιαφέρουσα

σύμπραξη
Το 2021 όταν η Ελλάδα ανέλαβε

για ένα έτος τα ηνία της
Διεθνούς Συμμαχίας για τη
Μνήμη του Ολοκαυτώματος

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο αμφιθέατρο
του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς

το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο

της Ελλάδος θέλησε να
εκδώσει έναν τόμο για τα 200
χρόνια του ελληνικού εβραϊσμού

Το βιβλίο έγινε πραγματικότητα

χάρις στην ευγενική
χορηγία του δικηγορικού γραφείου

Καρατζά Συνεργάτες
με την πρωτοβουλία του

εταίρου της Γιώργου Μηνούδη
Στην παρουσίαση έδωσαν

Ο Γιάννης Σαβαλάνος η Εύη Χατζηανδρέου και η Αννα Διαμαντοπούλου

στην παρουσίαση του βιβλίου Οι Εβραίοι της Ελλάδος

σφαίρας στην Ελλάδα των κυβερνήσεων

και των πολιτών
για την ιστορία και των πολιτισμό

των Ελλήνων Εβραίων
δρα ως αντιστάθμισμα στην
άγνοια Ο Γιώργος Μηνοΰδης
με τη σειρά του προσέθεσε ότι
είναι χρέος της ελληνικής κοινωνίας

να μην ξεχάσουμε ποτέ
το Ολοκαύτωμα Ο γενικός

γραμματέας Θρησκευμάτων
του υπουργείου Παιδείας Γιώργος

Καλαντζής αναφέρθηκε
στην πρόοδο που έχει κάνει
η πολιτεία για να αντιμετωπίσει

τον αντισημιτισμό ενώ η
πρόεδρος του Δικτύου για τη
Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
Αννα Διαμαντοπούλου μίλησε

για την πάλη της Ελλάδας
και της Ευρώπης με τα στερεότυπα

Τον επίλογο είχαν οι
δύο επιμελητές οι οποίοι υπογράμμισαν

πως ο τόμος αυτός
δεν στοχεύει μόνο στους ειδικούς

ή στους γνώστες αλλά
και στον ευαισθητοποιημένο
αναγνώστη

athinai ka@kathimerini.gr

το παρών ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Παναγιώτης
Πικραμμένος ο ραββίνος των
Αθηνών Γαβριήλ Νεγκρίν ο
πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου

Ελλάδος Μάκης Μά
τσας και βουλευτές Στον χαιρετισμό

του ο Θεσσαλονικιός
πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλ
τιέλ τόνισε πως το αυξανόμενο

ενδιαφέρον της δημόσιας
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