ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ

Από το 1945, όταν ιδρύθηκε το Κ.Ι.Σ., και στη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο που
ακολούθησε, ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες ηγήθηκαν του Ελληνικού Εβραϊσμού
συμβάλλοντας με την εθελοντική προσφορά τους στην ανασύσταση και την ανάπτυξη της
εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα.
Προς τιμήν των 14 προέδρων, που ηγήθηκαν του συντονιστικού οργάνου του Ελληνικού
Εβραϊσμού, κατά την περίοδο 1945-1998, το Κ.Ι.Σ. διοργάνωσε εκδήλωση, που έγινε στις 11
Ιανουαρίου 2010 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών. Την εκδήλωση επιμελήθηκε η
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Ι.Σ., μέλη της οποίας ανέλαβαν τις συνεντεύξεις, την
έρευνα και την εκπόνηση των κειμένων παρουσίασης του έργου των προέδρων του Κ.Ι.Σ. Σε
ένδειξη αναγνώρισης της εθελοντικής προσφοράς τους, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις
στους συγγενείς των προέδρων που δεν είναι στη ζωή, καθώς και στους δύο εν ζωή
διατελέσαντες προέδρους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με αναφορά του συντονιστή της
εκδήλωσης, κ. Ηλία Φρεζή διευθυντή του Κ.Ι.Σ., στο νόμο με τον οποίο ιδρύθηκε το Κ.Ι.Σ.,
στις αρμοδιότητες που προέκυπταν από αυτόν, καθώς στις ξεχωριστές προσωπικότητες
των προέδρων του Κ.Ι.Σ., που ανέδειξαν και κατοχύρωσαν το υψηλό επίπεδο έργου του
Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό επισημαίνοντας «το τιτάνιο έργο που επιτεύχθηκε από λίγα άτομα, με ελάχιστα
μέσα, σε καιρούς απαιτητικούς».
Πενήντα πέντε χρόνια ιστορίας του Ελληνικού Εβραϊσμού -από τη καταστροφή στην
ανασυγκρότηση και την πρόοδο- ξαναζωντάνεψαν στα μάτια του πολυπληθούς κοινού μέσα
από μεστά και γλαφυρά κείμενα καθώς και μέσα από φωτογραφίες από την προσωπική ζωή
και τη δράση των 14 προέδρων του Κ.Ι.Σ.: Οι επιτόπιες επισκέψεις του Κανάρη
Κωνσταντίνη
στις
ερειπωμένες μεταπολεμικά Κοινότητες ανά την Ελλάδα και οι ενέργειές του για την αξίωση
αποζημιώσεων από τις αρχές Κατοχής. Οι προσπάθειες του
Μίνου Λεβή
για τη διάσωση του χρυσού της Τραπέζης Ελλάδος, η στήριξη των Κοινοτήτων και οι
δωρεές του στην Κοινότητα της γενέτειράς του, της Χαλκίδας. Η προσωπικότητα του
Ασέρ Μωϋσή
, το συγγραφικό του έργο –αξεπέραστο μέχρι σήμερα και οι ενέργειές του για την ψήφιση
των νομοθετημάτων ίδρυσης του Κ.Ι.Σ. Η διπλωματία του
Χαΐμ
Μπενρουμπή,
που έθεσε τις βάσεις για τη συνεργασία με τους εβραϊκούς οργανισμούς του εξωτερικού και
τα πρώτα μεγάλα έργα ανασυγκρότησης. Ο
Δανιήλ Κοέν-Μπεναρδούτ
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ο οποίος, με τη βαθιά γνώση του περί της θρησκείας, έβαλε τα θεμέλια για το διάλογο
μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ο αποφασιστικός και εργασιομανής
Δαυίδ Αμαρίλιο
. Ο πολυσχιδής
Δαυίδ Σιακκής
και το έργο του τόσο στο Κ.Ι.Σ. όσο και στη Μπενέ Μπερίτ. Ο
Ισίδωρος Νόαχ
με τις προσπάθειές του για στενότερες σχέσεις μεταξύ των Κοινοτήτων που είχαν
διασωθεί. Ο ευρυμαθής
Σαμ
Μορδώχ
και η ανάπτυξη των σχέσεων με το εξωτερικό. Ο
Ισαάκ Εμμανουήλ
και το έργο του για την παιδεία και την ανάπτυξη. Ο
Ιωσήφ Λόβιγγερ
που σφράγισε με το έργο, το δυναμισμό και την επιμονή του περισσότερα από 20 χρόνια
ιστορίας του Ελληνικού Εβραϊσμού έχοντας αντιμετωπίσει την περίοδο της δικτατορίας
αλλά και το κύμα αντισημιτισμού της δεκαετίας του ’80. Η αγάπη του
Αλβέρτου Κόβο
για το Ισραήλ και η ακούραστη δουλειά του για στενότερους δεσμούς μεταξύ Ισραήλ &
Διασποράς. Το έργο των δύο εν ζωή προέδρων, του
Δανιήλ Αλχανάτη
, του ανθρώπου με τη χαρισματική προσωπικότητα που προσέφερε τόσο στο Κ.Ι.Σ. όσο και
στην Ι.Κ. Αθηνών και του
Νισήμ Μαΐς
, του καινοτόμου προέδρου που με το έργο και την οξυδέρκειά του σημάδεψε τη μετάβαση
του Ελληνικού Εβραϊσμού στην εξωστρεφή πολιτική και στον εκσυγχρονισμό.
Μνήμες, συγκίνηση, και η οφειλόμενη αναγνώριση σε εκείνους που χάραξαν την πορεία
προς την ανάπτυξη, ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης.
Τα κείμενα παρουσίασαν οι κ. Βίκτωρ Ελιέζερ και Ιωσήφ Οβαδίας, καθώς και οι κυρίες Ρίτα
Σιμαντώβ και Λίλιαν Καπόν, οι οποίοι επιμελήθηκαν και το όλο υλικό. Οι φωτογραφίες, που
προβάλλονταν στη διάρκεια της εκδήλωσης, ευγενικά παραχωρήθηκαν από τις οικογένειες
των τιμηθέντων.
Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές της απονομής των τιμητικών πλακετών στις
οικογένειες των προέδρων, από τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. και τους προέδρους των Ι.Κ.
Ελλάδος, καθώς και οι αντιφωνήσεις του Δανιήλ Αλχανάτη και του Νισήμ Μαΐς.
Συγκίνηση προκάλεσε το βίντεο του Ανδρέα Λόβιγγερ, που ζει στις Η.Π.Α. και δεν μπόρεσε
να παραστεί, με ευχαριστίες και αναφορές στη φυσιογνωμία του πατέρα του Ιωσήφ
Λόβιγγερ.
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των
οποίων πολλοί νέοι, όπως και παιδιά και εγγόνια των τιμωμένων. Η εκδήλωση πιστεύεται
ότι εκπλήρωσε και έναν ακόμη στόχο: γνώρισε στους νεώτερους ένα μεγάλο έργο, άγνωστο
εν πολλοίς, προβάλλοντας την αξία του εθελοντισμού και αποτελώντας ένα παράδειγμα για
όλους εκείνους που θα οδηγήσουν τον Ελληνικό Εβραϊσμό στη μελλοντική του πορεία.
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