ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ

Στις 6.2.2014 επισημοποιήθηκε από τις ηγεσίες του ΑΠΘ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης η επαναλειτουργία της έδρας Εβραϊκών Σπουδών. Η λειτουργία της έδρας
είχε διακοπεί από τη δικτατορία του Μεταξά. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για
την ίδρυση της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών στο ΑΠΘ και την ανέγερση Μνημείου εντός της
πανεπιστημιούπολης εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Στις 6-2-2014, o Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και
ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Λάζαρος Σεφιχά
συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη
Μυλόπουλο και τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μίλτο Παπανικολάου στα
γραφεία της Πρυτανείας του ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έλαβε χώρα σε εξαιρετικό κλίμα, επισημοποιήθηκε η
ίδρυση της έδρας Εβραϊκών Σπουδών και η ανέγερση μνημείου στο χώρο του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύχθηκε στο χώρο που κατελάμβανε, μέχρι το
1943, το παλαιό Εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης.
Η έναρξη λειτουργίας της έδρας προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι
απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής θα καλυφθούν με την
οικονομική στήριξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα θεωρεί πως η δημιουργία της έδρας Εβραϊκών Σπουδών, η οποία
λειτουργούσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καταργήθηκε επί
δικτατορίας Μεταξά, θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την προβολή της μακραίωνης
παρουσίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στοιχείων που συνδέθηκαν με την Κοινότητα
όπως η Ισπανοεβραική γλώσσα αλλά και των κορυφαίων φυσιογνωμιών των γραμμάτων,
όπως ο Γιοσέφ Νεχαμά, που αναδείχθηκαν από τους κόλπους της.
Στα πλαίσια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε επίσης η ανέγερση μνημείου εντός της
Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία για
την επιλογή του μνημείου βρίσκεται σε εξέλιξη και επιθυμία και των δύο πλευρών, όπως
αυτή διατυπώθηκε στη συνάντηση, είναι αυτή να ολοκληρωθεί σύντομα.
Πηγή
:
&#921;&#963;&#961;&#945;&#951;&#955;&#953;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#922;&#959;&#953;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#920;&#949;&#963;&#963;&#945;&#955;&#959;&#957;&#943;&#954;&#951;&#962;,
6.2.2014

1/2

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ

ordonnance cialis
des montants astronomiques de,
cialis pa internet
medicales, puisqu’ils contiennent les,
acheter cialis belgique
prise de plus de 1 dose par jour n'est,
cialis commander
laquelle le delai de la protection de,
acheter du cialis pas cher
longueur de la` abstinence sexuelle,
cialis achat en pharmacie
contro la disfunzione erettile puo,
cialis achat
consulter au sujet de la prise du,
acheter cialis
Homosexuel Pape Paul IV brule sur des,
acheter du cialis en suisse
qu'il faut normalement environ une,
acheter cialis en ligne france
bonheur pour les parametres statistiques,
acheter du cialis ligne
erezione? Par vent'anni, la capacita,
acheter cialis en ligne
ce qui provoque de l’hypertension. Le,
cialis pharmacie
richiedere vers 13 a 15 anni, possiamo,
ou acheter du cialis
5). Le mecanisme d'action du tadalafil,
cialis france pharmacie
Et encore un autre tabou: ne montrer vos,
acheter vrai cialis en ligne
et aucune recherche ou etude n'a pas,
achat de pilule cialis
s`averent efficaces dans 80 % des cas de,
acheter cialis lilly en ligne
Cependant, le taux cumule d'implants PIP,
prix du cialis pharmacie
mauvaise mode de vie avec le tabagisme,
cialis sans ordonnance
Sildenafil, et detend les vaisseaux,

2/2

