ΕΒΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - Η συμβολή τους στην ανασυγκρότηση των Κοινοτήτω

Φόρο τιμής στην Εβραία γυναίκα και αναγνώριση της προσφοράς της στην ανασυγκρότηση
της εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια απέτισε το ΚΙΣΕ και
ο Ελληνικός Εβραϊσμός μέσα από την εκδήλωση που έγινε στις 14 Μαρτίου 2012, στο
Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η
εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία και διοργάνωση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του
ΚΙΣΕ και περιελάμβανε δύο εισαγωγικά αφιερώματα, το ένα στις γυναίκες της Ισραηλιτικής
Κοινότητας της Αθήνας, που παρουσίασε η γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κα Λίλιαν Καπόν, και
το δεύτερο στις γυναίκες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε
η Ελεγκτής της Ι.Κ.Θ. κα Αννίτα Πίντο.
Ακολούθησαν χαρακτηριστικά πορτραίτα γυναικών που παρουσίασαν με γλαφυρότητα τα
μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του ΚΙΣΕ, οι κυρίες Λ. Καπόν, Α. Πίντο, Σίρλεϋ
Βαρούχ και Ελντα Μπορμπόλη. Όλες οι παρουσιάσεις πλαισιώθηκαν από βίντεο βασισμένα
σε φωτογραφίες που ευγενικά παραχώρησαν οι οικογένειες, καθώς και σε αρχειακό υλικό
του ΚΙΣΕ και της Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που επιμελήθηκε ο κ. Μάρκος Μάισης, επίσης
μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.
Ξεχωριστές στιγμές της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι απονομές των τιμητικών παπύρων
στους συγγενείς των τιμωμένων γυναικών: συγκινημένα παιδιά, περήφανα εγγόνια και
χαρούμενα δισέγγονα έδωσαν το μήνυμα των γερών δεσμών με τις ρίζες τους και της
συνέχισης της παράδοσης. Οι γυναίκες που τιμήθηκαν είναι: Λουίζα Νεγρίν, Σαρίνα
Μιζραχή, Σεσίλ Μιζραχή, Αλίκη Καράσσο, Ερικέτη Μπορμπόλη, Ορτανσία
Κωνσταντίνη, Ρενέ Ρούσσο-Βαρούχ, Αλεξάνδρα Μαργούλη, Λίντα Γιοέλ, Ζιζή
Μπενβενίστε, Λούτσα Αλτσέχ, Ζερμαίν Κοέν, Μαφάλντα Καπόν, Nίνα Χατζή, Ιντα
Κόβο, Νίνα Αλλούφ.
Χαρα
κτηριστικοί είναι οι στίχοι -από το κεφ. 30 των Παροιμιών- που επιλέχθηκαν να είναι η
κορωνίδα του Τιμητικού Παπύρου που απονεμήθηκε:
«Δυσεύρετη είναι η άξια γυναίκα. Αξίζει πιότερο κι απ΄ τα μαργαριτάρια…
Αμείψτε την με της δουλειάς της τον καρπό. Τα έργα της δημόσια ας την
επαινούν»
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Ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο εκπρόσωπος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ.
Πίγχας Παρέντε, η γ.γ. της Ι.Κ. Λάρισας κα Μπέτυ Μαγρίζου, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ.
Βίκτωρ Ελιέζερ, παρέστησαν στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου και
απένειμαν τιμητικούς παπύρους μαζί με τις κυρίες της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων
Τζίλντα Αντζελ, Ρίτα Γκαμπάϊ και Ευτυχία Αβδελά.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα
μουσικό αφιέρωμα που ευγενικά προσέφεραν δύο διακεκριμένες μουσικοί: η Μαρίνα
Κισλίτσινα (τσέλο), και η Πέννυ Σου Τζόις – Σούση (πιάνο), καθώς και η νεαρή ταλαντούχα
μουσικός Ντανιέλα Σούση (τσέλο).
** Δείτε &#949;&#948;&#974; &#964;&#959; &#960;&#955;&#942;&#961;&#949;&#962;
&#966;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#972;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959;
της εκδήλωσης, το οποίο ευγενώς
επιμελήθηκε ο κ. Γιάννης Κάραλης.
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