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Ο εορτασμός του Γιόμ-Κιπούρ στα Γιάννενα συγκέντρωσε και φέτος πλήθος
ομόθρησκων που έφτασαν στην όμορφη πόλη μας από την Αμερική, τον Καναδά, το Μεξικό,
το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα,
για να γιορτάσουν μαζί με τα μέλη της Ι.Κ. Ιωαννίνων τη μεγαλύτερη γιορτή του Ιουδαϊσμού.
Ανάμεσά τους, η Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Ιρίτ Μπεν-Άμπα και ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ, κ. Μωυσής Κωνσταντίνης.
Το
μεσημέρι της παραμονής της γιορτής, ο κ. Χαΐμ Ισχακής, ο οποίος προσκλήθηκε και φέτος
για τις λειτουργίες του Γιόμ-Κιπούρ, τέλεσε μνημόσυνα στο νεκροταφείο και ανέπεμψε την
ειδική επιμνημόσυνη δέηση και το Καντίσς στη μνήμη των Γιαννιωτο-Εβραίων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, μπροστά στο ειδικό μνημείο-κενοτάφιο.
Το βράδυ της παραμονής, η Συναγωγή, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ελληνικού
Εβραϊσμού, γέμισε από κόσμο.

Στην πρωινή λειτουργία, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, στο Σέφερ κλήθηκαν σχεδόν όλοι οι
παρευρισκόμενοι άνδρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μνημονεύσουν τους θανόντες
συγγενείς τους και να κάνουν σημαντικές δωρεές για τους ιερούς σκοπούς της Κοινότητας.
Η Αφταρά δόθηκε τιμής ένεκεν στον υιό του πρόσφατα αδικοχαμένου καλλιτέχνη Άκη
Φλωρεντίν.
Νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε η λειτουργία της Μινχά και ακολούθησε η λειτουργία της
Νεϊλά, όπου η Συναγωγή κατακλύστηκε από επισκέπτες κάθε ηλικίας. Χάρη στα ελληνικά
προσευχολόγια των Ασσέρ Ραφαήλ Μωυσή και Χαΐμ Ισχακή, καθώς και στο πρόσφατα
εκδοθέν προσευχολόγιο του Ραββίνου κ. Ισαάκ Μιζάν, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν ευλαβικά όλη τη λειτουργία, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα
έντονης κατάνυξης με την πατροπαράδοτη ιερατική ευλογία και τον ήχο του Ρωμανιώτικου
προπολεμικού Σσοφάρ της Κοινότητας.
Αμέσως μετά, κόψαμε τη νηστεία όλοι μαζί σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης όπου η
Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στα μέλη της και σε όλους τους επισκέπτες.

Τελετή Αναγνώρισης & Βράβευσης

Μετά τη λήξη του δείπνου, σε ειδική εκδήλωση,
τιμήθηκε
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ο κ.
Αλέξανδρος Λεβή
, γιός του γιατρού Ερρίκου Λεβή, ο οποίος διέφυγε ως εκ θαύματος τη σύλληψη από τα
Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και μετανάστευσε μετά τον πόλεμο στην Αμερική, όπου
έκανε λαμπρή επιστημονική καριέρα.
Επίσης ανακηρύχθηκαν
επίτιμα μέλη
της της Κοινότητας τα αδέλφια
Τζών και Λέων Καμπελή
, επιτυχημένοι επιχειρηματίες που γεννήθηκαν στα Γιάννενα και κατάφεραν να
μεταναστεύσουν στην τότε υπό Βρετανική Εντολή Παλαιστίνη, πριν την εκτόπιση και τον
αφανισμό του 91% του ανθρώπινου δυναμικού της Κοινότητας στο κολαστήριο του
Άουσσβιτς-Μπιρκενάου, και ο
Ηλίας Χατζόπουλος
, επιφανής Γιαννιωτο-Εβραίος που μεταπολεμικά μετανάστευσε στην Αθήνα, διατηρώντας
πάντα τους στενούς δεσμούς του με την πόλη μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Θωμάς Μπέγκας,
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και αρκετοί συμπολίτες μας που έχουν
επανειλημμένως εκφράσει και συνεχίζουν να εκφράζουν έμπρακτα τη φιλία και υποστήριξή
τους στην Κοινότητα.

Τον λόγο πήρε αρχικά η γενική γραμματέας της Ι.Κ. Ιωαννίνων, κα Αλλέγρα Μάτσα, η οποία
καλωσόρισε τους επισκέπτες στα ελληνικά και τα εβραϊκά και παρουσίασε το βιογραφικό
των τιμώμενων προσώπων. Ακολούθησε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων, κ. Μωυσής Ελισάφ,
ο οποίος ευχαρίστησε με τη σειρά του τους επισκέπτες για τον ερχομό τους στα Γιάννενα,
καθώς και για την ηθική, όσο και υλική υποστήριξή τους και μίλησε για τον τιμώμενο Αλέκο
Λεβή.

Αμέσως μετά, τα τιμώμενα πρόσωπα παρέλαβαν συγκινημένοι την αναμνηστική πλακέτα
και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, δηλώνοντας πως θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό της
Κοινότητας Ιωαννίνων από οποιαδήποτε θέση. Λόγω προβλημάτων υγείας της τελευταίας
στιγμής, δεν κατέστη δυνατή η άφιξη στα Γιάννενα των κ.κ. Τζών Καμπελή και Ηλία
Χατζόπουλου, των οποίων οι αναμνηστικές πλακέτες παραδόθηκαν σε συγγενικά τους
πρόσωπα.
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Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επισκέπτες που μας τίμησαν και φέτος με
την παρουσία τους. Η θερμή συμπαράστασή τους δίνει ζωή στην Ι.Κ. Ιωαννίνων που
αγωνίζεται σε πολύ δύσκολους καιρούς να διατηρήσει τη σπουδαία πολιτιστική της
κληρονομιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και καλούμε όλους τους
ομόθρησκους να έρθουν να γιορτάσουν μαζί μας το Γιόμ-Κιπούρ στα Γιάννενα για να ζήσουν
μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία!
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