Ανακήρυξη επιτίμων μελών της Ι. Κ. Θεσσαλονίκης

Η σημασία της προσφοράς στα
κοινά αλλά και του εθελοντισμού τιμήθηκαν με τον καλύτερο
τρόπο κατά
την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη.
Σε μία ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα και με την μουσική
υπόκρουση του
τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα &quot;I did it my way&quot; ξεκίνησε
η εκδήλωση που
διοργάνωσε η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης για την ανακήρυξη δύο
σημαντικών προσωπικοτήτων του
Ελληνικού Εβραϊσμού των κ.κ. Μωυσή Κωνσταντίνη,
προέδρου του ΚΙΣ και Σαμ Μπερνρουμπή,
προέδρου του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος ως επιτίμων μελών της Κοινότητας.
Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία του προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Ο κ.
Σαλτιέλ αναφέρθηκε στην ιστορία των οικογενειών
Κωνσταντίνη και Μπενρουμπή και
σκιαγράφησε την προσωπικότητα των δύο
τιμώμενων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και
οι δύο με το έργο τους
προσέφεραν τα μέγιστα στον Εβραϊσμό της χώρας και την προβολή
του στο
εξωτερικό. Ο κ. Σαλτιέλ επεσήμανε πως η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα
περήφανη που θα έχει ως επίτιμα μέλη τις δύο αυτές εξέχουσες προσωπικότητες
του
Ελληνικού Εβραϊσμού.
Ακολούθησε ομιλία του κ. Μαρσέλ Γιοέλ, ο οποίος περιέγραψε
με πολύ γλαφυρό τρόπο
τις πολυσχιδείς επαγγελματικές δραστηριότητες
των τιμώμενων και ανέφερε πως το
εβραϊκό ρητό που λέει ότι προτιμότερο
είναι να έχεις ένα καλό όνομα παρά οτιδήποτε άλλο,
εκφράζει πολύ εύστοχα
τους δύο τιμώμενους. Ο ομιλητής τόνισε πως η τιμή που κάνει η Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης
στα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα είναι μία δίκαια ανταμοιβή.
Στη συνέχεια, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ραμ
Αβιράμ σε χαιρετισμό του
ανέφερε ότι κάνοντας μια βόλτα στην όμορφη
πόλη της Θεσσαλονίκης προσπάθησε να
φανταστεί πώς ήταν η πόλη προπολεμικά,
τότε δηλαδή που το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της απαρτίζονταν από
εβραίους. Ο κ. Αβιράμ τόνισε πως οι δύο τιμώμενοι έχουν
προσφέρει πολλά
στον Ελληνικό Εβραϊσμό και ιδιαίτερα στη διατήρηση των εβραϊκών
παραδόσεων
και της πολιτιστικής κληρονομιάς και πως είναι τιμή μας να τους έχουμε
ανάμεσα μας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ επέδωσε στον πρόεδρο
του ΚΙΣ αναμνηστική πλακέτα και ακολούθησε
η ομιλία του κ. Κωνσταντίνη, ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε: &quot;Η τιμητική
αναγνώριση ενός έργου από μέρους μιας κοινότητας είναι
κάτι που κάνει
υπερήφανο τον τιμώμενο. Οταν όμως η αναγνώριση αυτή προέρχεται από μία
ιστορική κοινότητα όπως η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η τιμή
αυτή είναι
ακόμη σημαντικότερη, δεδομένου ότι εσείς, οι Εβραίοι της
Θεσσαλονίκης φέρετε το βάρος
μίας πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς
την οποία διαχειρίζεστε με συναίσθηση τόσο του
παρελθόντος, όσο και
των υποχρεώσεων απέναντι στο μέλλον του Ελληνικού
Εβραϊσμού&quot;.
Ακολούθησε
η επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στον πρόεδρο του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος
κ. Σαμ Μπενρουμπή, ο οποίος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο όραμα
του
για τη δημιουργία ενός Εβραϊκού Μουσείου στην Ελλάδα μεγάλου κύρους,
με σύγχρονη μορφή
και λειτουργία. Ο κ. Μπενρουμπή πρότεινε επίσης να
γίνει συναδέλφωση του Εβραϊκού
Μουσείου Ελλάδος με το Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης.
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Επίσημοι και

τιμώμενοι κατά την εκδήλωση.
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