ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤ

Η Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες
στην Αθήνα και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης
υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για τη δημιουργία του παραρτήματος στη
Θεσσαλονίκη.

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας πρόκειται να εγκαινιάσει ένα παράρτημα στη
Θεσσαλονίκη που, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα προσφέρει μαθήματα ισπανικών στη
Σεφαραδίτικη Κοινότητα (και όχι μόνο) και θα διοργανώνει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες αποβλέποντας στην αξιοποίηση και τη διάδοση της κληρονομιάς των
Σεφαραδιτών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος του συμφώνου που υπέγραψαν στην Αθήνα, στις
28.7.2020, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Αθήνα, Cristina Conde de
Beroldingen, και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, Δαυίδ
Σαλτιέλ. Ως τιμητική μάρτυρας συμμετείχε η Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων,
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας της Ισπανίας, Arancha González Laya. Στην
υπογραφή παραβρέθηκαν επίσης ο Πρέσβης της Ισπανίας, Enrique Viguera, ο Διευθυντής
Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες, Rafael Soriano και ο Πρέσβυς της Ελλάδας
στην Ισπανία Ιωάννης Τζόβας-Μουρούζης.

Το σύμφωνο, που υπογράφηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Αθήνα,
προωθεί την επανασύνδεση των παιδιών και νέων της Σεφαραδίτικης Κοινότητας
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Θεσσαλονίκης με την ιστορική κληρονομιά και με τη γλώσσα καταγωγής των προγόνων
τους, τα ισπανοεβραϊκά, μέσα από τον κοινό κορμό της ισπανικής γλώσσας.

Η Ισπανίδα Υπουργός Εξωτερικών, κατά την ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της
πρωτοβουλίας, που στόχο έχει την ενότητα, αλλά και γενικότερα στη σπουδαιότητα που
αποδίδει η χώρα της στη διαφύλαξη της σεφαραδίτικης πολιτιστικής κληρονομιάς για την
αποκατάσταση της ιστορίας.

Από την πλευρά του ο κ. Δ. Σαλτιέλ τόνισε ότι η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας
και η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Θερβάντες στη Θεσσαλονίκη αποτελεί
μια δικαίωση, το επιστέγασμα μιας μακράς προσπάθειας της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, που είχε αναπτύξει συνεργασία εδώ και δεκαετίες με το Ινστιτούτο
Θερβάντες και είχε θέσει επανειλημμένως το ζήτημα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.
Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που έχει κάνει η Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τα χρόνια, σχετικά με την Ισπανοεβραϊκή γλώσσα, η οποία είναι
ένα από τα πιο ισχυρά και ανθεκτικά στοιχεία, στο πέρασμα του χρόνου, της πολιτιστικής
κληρονομιάς των Σεφαραδιτών Εβραίων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα συμβολικό τραγούδι στα λαδίνο, La rosa enflorece (το
τριαντάφυλλο άνθισε), που ερμήνευσε η σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου.

Τόσο η Ισπανίδα υπουργός όσο και ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.Θ. δεν παρέλειψαν να
υπογράψουν το βιβλίο επισκεπτών του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Αναζωογόνηση της σεφαραδίτικης κουλτούρας
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Η χρήση της ισπανοεβραϊκής γλώσσας τα τελευταία χρόνια περιορίζεται διαρκώς, μέχρι
σημείου που σήμερα περιορίζεται μόνο στην ενδοοικογενειακή επικοινωνία.

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας θέλει να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση και να
προωθήσει την εκ νέου επαφή των Σεφαραδιτών με την πολιτιστική και γλωσσική τους
κληρονομιά προσφέροντας στο νέο παράρτημα της Θεσσαλονίκης, από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, δραστηριότητες με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου για την
Σεφαραδίτικη Κοινότητα, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι πολίτες της
Θεσσαλονίκης.

Θα διοργανωθούν μαθήματα ισπανικών καθώς επίσης και εργαστήρια σεφαραδίτικης
γλώσσας και πολιτισμού (στα οποία θα διδάσκουν ειδικοί στα ισπανοεβραΪκά) σε
συνεργασία με την Κοινότητα. Η Βιβλιοθήκη ‘Juan Carlos Onetti’ του Ινστιτούτου Θερβάντες
της Αθήνας θα δημιουργήσει τμήμα Σεφαραδίτικης Ιστορίας, Πολιτισμού και Λογοτεχνίας
στην Ελλάδα.

Η μελέτη, ανάκτηση και διάδοση της σεφαραδίτικης κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης
αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας
και της Πρεσβείας της Ισπανίας, εξ ου και η προσφορά μαθημάτων ισπανικών μέσω
διαδικτύου (AVE Global) στην Έδρα Σεφαραδιτικών Σπουδών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εξ άλλου, πριν λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
Δαυίδ Σαλτιέλ υπέγραψε την απόκτηση ισπανικής υπηκοότητας που του αποδόθηκε χάρη
στην σεφαραδίτικη καταγωγή του με προέλευση από την Ισπανία.

Τα ισπανικά εισάγονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η δημιουργία του παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει με την πρόσφατη
ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως σχετικά με την
εισαγωγή των ισπανικών στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά
από τη συνεργασία με τους Πρέσβεις των ισπανόφωνων χωρών που είναι διαπιστευμένοι
στην Ελλάδα, και με την υποστήριξη και αρωγή του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Α
υτό είναι και το πρώτο βήμα για την επαναφορά της ισπανικής γλώσσας στο πρόγραμμα
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σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την κατάργηση του πιλοτικού
προγράμματος διδασκαλίας των ισπανικών το 2011.

Ξενάγηση της Υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας στην ανακαινισμένη έδρα του
Θερβάντες

Μετά την υπογραφή του συμφώνου, η Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας ξεναγήθηκε
στο ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο που στεγάζει την έδρα του Ινστιτούτου στην οδό
Σκουφά 31. Τα πρόσφατα έργα αποκατάστασης επανέφεραν τη λάμψη του κτιρίου που
πρώτα ως Μορφωτικό Ινστιτούτο ‘Reina Sofía’ (1975) –Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας
της Ισπανίας– και, στη συνέχεια, ως Ινστιτούτο Θερβάντες, έχει διαδραματίσει έναν
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας επί 46 χρόνια.

Τα έργα που ολοκληρώνονται σύντομα, αποτελούν τη δεύτερη και τελευταία φάση των
εργασιών που ξεκίνησαν το 2015-2016 για την ανακαίνιση του ιστορικού αγαθού,
διευκολύνοντας την πρόσβαση και βελτιώνοντας την χρήση του κτιρίου με τη δημιουργία
ενός καινούργιου πολιτιστικού χώρου στην ταράτσα. Υπεύθυνη για τη διεύθυνση των έργων
είναι η Ισπανίδα αρχιτέκτονας, Angeles Mira, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία.

[Με στοιχεία από το Δ.Τύπου του Ινστιτούτου Θερβάντες, 28.7.2020 ]

Σχετικά: Επίσκεψη της Ισπανίδας Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, Ναυτεμπο
ρική, 28.7.2020

- Εφημερίδα των Συντακτών, 4.8.20
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