ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Στις 11, 12 & 18 Νοεμβρίου 2012, η Οργάνωση CHI- Circle for Hellas & Israel, που εδρεύει
στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Μουσείο Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικό Κέντρο του
Ιλινόις διοργάνωσε στο Σικάγο, σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη Μνήμη των Ελλήνων
Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την αιγίδα των
προξενείων της Ελλάδας και του Ισραήλ, καθώς και άλλων εβραϊκών οργανώσεων των
ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα στις 11.11.12 έγινε εκδήλωση στο Μουσείο Ολοκαυτώματος
αφιερωμένη στα θύματα του Ολοκαυτώματος, καθώς και σε όσους διέσωσαν Εβραίους κατά
τη διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός στην εκδήλωση
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, ο οποίος στην
ομιλία του ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στην
περίοδο της Γερμανικής Κατοχής και τον διωγμό των Εβραίων της Αθήνας και στη συμβολή
του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, καθώς και από τον τ. πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωυσή
Κωνσταντίνη, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης και παρουσίασε την πορεία τους μέσα στο χρόνο.
Ακολούθησε
στις 12.11.12 Συμπόσιο στο Levine Hillel Center στο Σικάγο, με τίτλο «Η Ιστορία των
Ελλήνων Εβραίων: παρελθόν, παρόν και μέλλον». Στο Συμπόσιο μετείχαν και έκαναν
ομιλίες ο κ. Αλμπάλας με θέμα «Η ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Παρελθόν
και Παρόν» και ο κ. Κωνσταντίνης με θέμα «Το τραγικό τέλος της εβραϊκής Κοινότητας της
Κρήτης», ο δημοσιογράφος κ. Ζαν Κοέν, ο οποίος μίλησε για την εξέγερση στο στρατόπεδο
του Άουσβιτς και η Δρ. Νάννο Μαρινάτος, η οποία αναφέρθηκε στον πατέρα της Δρ.
Σπυρίδωνα Μαρινάτο, ο οποίος ήταν ένας διακεκριμένος αρχαιολόγος της Ελλάδας.
Τέλος, στις 18.11.12, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, η Μακεδονική Κοινότητα του Σικάγο «Μακεδονία», σε
συνεργασία με την Παν-μακεδονική Ένωση και το Προξενείο της Ελλάδας διοργάνωσαν
εκδήλωση αφιερωμένη στην Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη ανά τους αιώνες».
Για την παρουσίαση αυτών των δραστηριοτήτων, η Οργάνωση CHI κυκλοφόρησε έντυπο με
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο περιελάμβανε μήνυμα του προέδρου του ΚΙΣΕ κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ.
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