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Αφιέρωμα του Ινστιτούτου Θερβάντες

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Δήμος της Τουδέλας, σε συνεργασία με την Casa Sefarad-Israel,
είχε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει τις ταξιδιωτικές αναζητήσεις του Βενιαμίν της
Τουδέλας, του διάσημου Εβραίου περιηγητή του 12 ου αιώνα, ο οποίος ταξίδεψε σε μεγάλο
μέρος του τότε γνωστού κόσμου καταγράφοντας τις εβραϊκές κοινότητες.
Στην ουσία ο Βενιαμίν της Τουδέλας μπορεί να θεωρείται ο πρώτος «ρεπόρτερ», με τη
σύγχρονη έννοια της λέξης.
Οι πολύ σημαντικές πληροφορίες που συνέλεξε ο Βενιαμίν της Τουδέλας στα ταξίδια του
από την Ιταλία και την Ελλάδα ως τη σημερινή Τουρκία, τη Συρία, την Μεσοποταμία, την
Περσία και την Αίγυπτο, καταχωρούνται στο έργο του, σ΄ ένα ενδιαφέρον ταξιδιωτικό
βιβλίο, που παρέχει πολύτιμα ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά στοιχεία για χώρες που
επισκέφθηκε.
Το πρόγραμμα του Δήμου της Τουδέλας περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων στις
χώρες-σταθμούς της περιήγησης του Βενιαμίν. Βασικός στόχος αυτής της διοργάνωσης
είναι να γίνει ευρύτερα γνωστό, μέσω διαλέξεων αλλά και μίας εικονικής έκθεσης, το έργο
του Βενιαμίν της Τουδέλας, στις χώρες που αναφέρονται στο βιβλίο του.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη εκδήλωση έγινε το 2009 στο Ισραήλ. Ακολούθησε το 2010
εκδήλωση στην Τουρκία και φέτος τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
Για την εκδήλωση που έγινε στη χώρα μας, 15μελής αντιπροσωπεία του Δήμου της
Τουδέλας επισκέφθηκε την Αθήνα από 1 έως 7 Οκτωβρίου 2011.
Στις 2.10.2011 η ισπανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Συναγωγή Αθηνών και το Μνημείο
Ολοκαυτώματος, όπου τους υποδέχτηκε η γενική γραμματέας του Κ.Ι.Σ.Ε. κα Ντόνα-Λίλιαν
Καπόν που τους μίλησε για την από πολλών αιώνων παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα.
Η γ.γ του Κ.Ι.Σ.Ε. στο χαιρετισμό της μίλησε για τη «διατήρηση της σεφαραδίτικης
κουλτούρας στους κόλπους της εβραϊκής Κοινότητας της Ελλάδας ακόμα και σήμερα παρά
το πέρασμα τόσων αιώνων από το διωγμό των Εβραίων από την Ισπανία». Χαρακτηριστικά
η κα Καπόν διάβασε ένα σεφαραδίτικο ποίημα, που έγραψε ο Αβραάμ Καπόν από το
Σεράγεβο, το 1935, με τίτλο «Σε σένα Ισπανία αγαπημένη», που αποτυπώνει τη βαθιά
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ριζωμένη νοσταλγία των Εβραίων σεφαραδίμ για την Ισπανία.
Η διάλεξη με θέμα την περιήγηση τον Βενιαμίν της Τουδέλας έγινε στις 6.10.2011, στην
αίθουσα του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, το οποίο είχε και την όλη διοργάνωση. Την
εκδήλωση προλόγισε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θερβάντες κ. Εουζέμπι Αγιένσα Πρατ
και στη συνέχεια μίλησε ο Σύμβουλος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Τουδέλας κ.
Χεζούς Αλάβα Σέζμα, ο οποίος παρουσίασε το έργο του Βενιαμίν της Τουδέλας μέσω
εικονικής έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει τις κυριότερες εβραϊκές Κοινότητες της
Μεσογείου από τις οποίες πέρασε, αναλύοντας ιδιαίτερα τους σταθμούς του στον ελλαδικό
χώρο.
Στην εκδήλωση η πρεσβεία της Ισπανίας εκπροσωπήθηκε από τον Σύμβουλο κ. Κριστιάν
Φοντ Καλδερόν και το Κ.Ι.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τη γ.γ. κα Ντόνα Λίλιαν Καπόν, η οποία
προσέφερε στον κ. Αλάβα το βιβλίο «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων - Μνημεία και
Μνήμες», έκδοση του Κ.Ι.Σ.Ε.
Λεζάντα: Μνημείο για τον Βενιαμίν της Τουδέλας στη γενέτειρά του.
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