ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΑΚΑΜΠΗ ΧΑΪΦΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Την Τρίτη 26.7.2022, ανώτερα διοικητικά στελέχη της ποδοσφαιρικής ομάδας ΜΑΚΑΜΠΗ
Χάιφας, μαζί με αντιπροσώπους του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), επισκέφθηκαν
τις δυο Συναγωγές της Αθήνας και κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Η
ομάδα, βρέθηκε στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των
προκριματικών του ευρωπαϊκού κυπέλου πρωταθλητριών της UEFA.

Τους εκπροσώπους της ομάδας, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μακαμπή
Itzik Ovadia, συνόδευαν ο Δρ Λεόν Σαλτιέλ, εκπρόσωπος του WJC στον ΟΗΕ και την
UNESCO, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της επίσκεψης.

Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν στη Συναγωγή Αθηνών ο Αντιπρόεδρος του Κ.Σ. Ντάνυ
Εμμανουήλ, η Διευθύντρια της Κοινότητας Τάλυ Μαΐρ και η κα Εμμυ Μέκιου, η οποία μίλησε
ως κρυμμένο παιδί της Κατοχής. Εκ μέρους του ΚΙΣΕ στην εκδήλωση παρέστη και
καλωσόρισε τα στελέχη της Μακαμπή ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του WJC, αποσπάσματα
του οποίου αναδημοσιεύουμε παρακάτω:

«Μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης και την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας ισχυρός
δεσμός με τις Εβραϊκές Κοινότητες της διασποράς, ο Zvi Wizner, μέλος του Δ.Σ. της
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ποδοσφαιρικής ομάδας Μακαμπή Χάιφα, ο οποίος είναι γιος επιζώντα που διασώθηκε από
τον Oscar Schindler, εξήγησε: «Η διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος είναι η βασική
αρχή της Μακαμπή Χάιφα. Από την δική μου οπτική γωνία, ως παιδί επιζώντων, είναι
αναγκαίο η ομάδα να δημιουργεί σχέσεις με τις Εβραϊκές κοινότητες και να ενισχύει τις
φωνές αυτών που υπέφεραν τα δεινά του Ολοκαυτώματος».

Η κα Μέκιου, η οποία, ως παιδί κρύβονταν στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά της και
γλύτωσε από τους Ναζί, είπε: «Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό που αφιερώσατε λίγο από
τον χρόνο σας ώστε να επισκεφθείτε την κοινότητά μας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δέκα χρόνων, έχω μιλήσει σε ομάδες και σχολεία με σκοπό να μεταδώσω και να μοιραστώ
την ιστορία μου ώστε το μίσος και τα εγκλήματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν
ξανά».

Την αντιπροσωπεία της ομάδας καλωσόρισε η Διευθύντρια της I.K. Aθηνών Τάλυ Μαΐρ
καθώς και ο Δρ Λεόν Σαλτιέλ, συντονιστής του WJC για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού.

Η κα Μαΐρ είπε χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μας που σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα. Η
επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα που έχω γεννηθεί στη Χάιφα και
χρησιμεύει ως μια σημαντική ευκαιρία για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την σχέση μεταξύ
της κοινότητάς μας και του Ισραήλ».

Στην προσφώνησή του ο κ. Σαλτιέλ υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας του WJC
με αθλητικές ομοσπονδίες, τονίζοντας ότι «το WJC αναγνωρίζει τη μοναδική ικανότητα του
αθλητισμού να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και να αναβαθμίζει τη σημασία του αγώνα
κατά του αντισημιτισμού στην συλλογική συνείδηση. Σε αυτό το πνεύμα μπορεί επίσης να
ρίξει φως στον πολιτισμικό πλούτο των εβραϊκών κοινοτήτων ανά τον κόσμο».

Με δύο περιεκτικά tweets το WJC έδωσε το στίγμα της επίσκεψης της ομάδας στην Ι.Κ.
Αθηνών: «Η Μακαμπή Χάιφα συναντήθηκε με την Ι.Κ. Αθηνών με σκοπό την εμβάθυνση
των δεσμών». «
Ήταν τιμή μας που βρεθήκαμε με την
Μακαμπή στην Αθήνα όπου συναντηθήκαμε με την εβραϊκή κοινότητα και ακούσαμε μια
επιζώσα του Ολοκαυτώματος», έγραψαν χαρακτηριστικά.
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[Με στοιχεία από: ιστότοπο WJC - Twitter WJC ]
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