ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Μνήμες των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, αναδίφησαν οι ομιλητές μιας διπλής
βιβλιοπαρουσίασης στο Μουσείο Τσιτσάνη. Το βράδυ της Πέμπτης 20 Απριλίου 2017,
πραγματοποιήθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων και υπό την αιγίδα του
Μουσείου, η εκδήλωση με τίτλο «Οι Εβραϊκές κοινότητες στον Ελλαδικό χώρο και
διδάγματα από ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο».

Παρουσιάστηκαν δύο βιβλία:

Το πρώτο, οι «Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας:
οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός». Είναι τα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 21-23 Μαΐου 2015 και τα οποία εκδόθηκαν σε βιβλίο
το 2016.

Ομιλητές ήταν οι: Γιώργος Αντωνίου, επίκουρος καθηγητής στην έδρα Εβραϊκών Σπουδών
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος
Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, Κώστας Μιχαλάκης, φιλόλογος, ιστορικός, Πρόεδρος
Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Τρικάλων. Και οι τρεις τους, αναφέρθηκαν σε πτυχές και σημεία
της ζωής των Εβραίων στη χώρα μας, με έμφαση στην όσμωση, τη συνεργασία, τις
διασώσεις Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, τις παρελθούσες και παρούσες δυνατότητες
διατήρησης των σχέσεων φιλίας των κοινοτήτων. Επίσης, κατατέθηκε πρόταση για
υπόμνηση της παρουσίας Εβραίων στην πόλη των Τρικάλων ή της εξόντωσης τμήματος της
κοινότητας στο Ολοκαύτωμα.
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Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου
αναφέρθηκε στην πορεία της κοινότητας στον χρόνο με τη μακραίωνη παρουσία της στα
Τρίκαλα. Εξάλλου, σε μια πόλη των τριών θρησκειών, που επί αιώνες οι κάτοικοί της ζούσαν
αρμονικά, αυτή η συνύπαρξη απετέλεσε και στοιχείο της ανάπτυξής της για αιώνες. Είναι,
επομένως, χρέος η αναστήλωση της Συναγωγής, προκειμένου, η τριπλή θρησκευτική
παρουσία, να είναι πλέον ξανά ορατή.

Το δεύτερο βιβλίο παρουσιάστηκε με τη μορφή βίντεο. Πρόκειται για το εξαίρετο
φωτογραφικό λεύκωμα «Το Πανόραμα του Νισήμ Λεβή, 1898-1944: οι στερεοσκοπικές
φωτογραφίες και τα ταξίδια ενός Γιαννιώτη γιατρού», του Αλέξανδρου Μωυσή.

Πρόκειται για ένα συγκινητικό φωτογραφικό οδοιπορικό, όπως αυτό αποτυπώθηκε σε
περισσότερες από πεντακόσιες γυάλινες στερεοσκοπικές πλάκες του γιατρού και
φωτογράφου Νισήμ Λεβή, μέλους επιφανούς οικογένειας της ρωμανιώτικης εβραϊκής
κοινότητας των Ιωαννίνων. Η προβολή και τα σχόλια για τις φωτογραφίες και τις σχέσεις
των κοινοτήτων Τρικάλων και Ιωαννίνων, έγιναν από τον κ. Ραφαήλ Α. Μωυσή, επίτιμο
Πρόεδρο του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ.
Χαιρετισμό απηύθυνε η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του μουσείου Τσιτσάνη κα Βασιλένα
Μητσιάδη, ενώ παρέστησαν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο
βουλευτής κ. Κ. Σκρέκας, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Εφη Λεβέντη, ο δημοτικός
σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Γ. Μητσιούλης, οι πρώην βουλευτές κ. Η. Βλαχογιάννης
και Μ. Ταμήλος, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Κατσίκης, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Λάρισας κ. Μ. Μαγρίζος, και πλήθος τρικαλινών, που κατέκλυσαν την αίθουσα
εκδηλώσεων του Μουσείου. Επίσης αναγνώστηκαν χαιρετισμοί της Κοινότητας Βόλου και
του κ. Β. Βενουζίου, μέλους της συνέλευσης της Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

-Στην ιστοσελίδα www.elliniki-gnomi.eu - Στο μικροσκόπιο οι Εβραϊκές
κοινότητες – Τι ανέφερε για δύο βιβλία ο κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος
Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων
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