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Ο Μωυσής Κωνσταντίνης, ο δικός μας Μάκης, διαθέτει πλούσιο βιογραφικό 
προσφοράς στον Ελληνικό Εβραϊσμό – και όχι μόνο. 
 
Στις άλλες πλευρές τις προσφοράς του δεν θα αναφερθώ καθώς προηγήθηκε 
λεπτομερές βιογραφικό. 
 
Για πρώτη φορά τον γνώρισα προσωπικά στη δεκαετία του εβδομήντα όταν 
εκπροσώπησα την Κοινότητά μου στην Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, πρόεδρος της οποίας ήταν ο 
Μωυσής Κωνσταντίνης. 
 
Εκεί, διέκρινα αμέσως έναν χαρισματικό άνθρωπο με πλούσια δράση στον 
τομέα ευθύνης του και αντίστοιχα εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
 
Η συνεργασία μας συνεχίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΣΕ από το 1995 
επί 18 χρόνια, εκ των οποίων τα 14 περίπου ήταν Πρόεδρος. 
 
Βρέθηκε, δηλαδή, στη θέση στην οποία πρώτος είχε αναδειχθεί ο πατέρας του, 
Κανάρης Κωνσταντίνης, εμβληματική μορφή του ελληνικού Εβραϊσμού, 
συνιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 
Ελλάδος. 
 
Ο Μωυσής Κωνσταντίνης αντλώντας από αυτή την οικογενειακή παράδοση 
προσφοράς,  εμπλούτισε με τις δικές του αρετές και ικανότητες το θεσμό που 
υπηρέτησε με συνέπεια, αυταπάρνηση και ήθος. 
 
Οι θητείες του, ως επικεφαλής του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, δεν 
ήταν ανέφελες. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα, κρίσεις, προκλήσεις κι 
έτσι αναδείχτηκε ως πραγματικός ηγέτης,  ρεαλιστής, νηφάλιος, 
αποφασιστικός. 
 
Η σχέση του με τους συνεργάτες του διαπνεόταν πάντοτε από 
δημοκρατικότητα, διάθεση διαλόγου και συλλογικότητα. 
 
Οι προσπάθειές του να ανταποκριθεί στα σημαντικά καθήκοντά του ήταν 
άοκνες, συνεχείς και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική κούραση και 
η οικογενειακή του  επιβάρυνση. 
 
Οι πρωτοβουλίες του ανέδειξαν την εξωστρέφεια του ΚΙΣΕ. Η συστηματική 
δουλειά του αφορούσε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Οργάνου και 
ο πήχης ανέβηκε  στο υψηλότερο σημείο, ειδικά στον τομέα των δημοσίων 
σχέσεων. 



Παράλληλα, ο Μωυσής Κωνσταντίνης εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο 
τον Ελληνικό Εβραϊσμό σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς  εβραϊκούς οργανισμούς, 
τιμώντας Κοινότητες που μετρούν ιστορία εκατοντάδων χρόνων. 
 
Η αγάπη και η στήριξη που πρόσφερε απλόχερα προς την Κοινότητα μας είναι 
γνωστή και αποδεδειγμένη. Σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις της Κοινότητας ήταν 
παρών δείχνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τη ζωή και τη δράση της. 
 
Τελειώνοντας ,θα ήθελα να δώσω ένα προσωπικό τόνο στα λόγια μου. 
 
Αγαπητέ πρόεδρε και φίλε Μάκη, 
 
Η πολύχρονη, αγαστή συνεργασία μας είναι τίτλος τιμής για μένα και 
επισφραγίστηκε με μια ειλικρινή φιλία και αγάπη μεταξύ των δύο μας, αλλά και 
των οικογενειών μας. 
 
Η ομόφωνη απόφασή μας να σε ανακηρύξουμε επίτιμο μέλος της Κοινότητάς 
μας αποτελεί απόδειξη αυτής της στενής σχέσης και της δικής μας εκτίμησης 
προς το πρόσωπό σου και την πολυετή δράση και προσφορά σου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  κι εγώ προσωπικά, σε ευχαριστούμε για την αποδοχή 
αυτής της απόφασής μας και για την παρουσία σου εδώ απόψε. 
Ευχαριστούμε και όλους τους παρευρισκομένους από άλλες Κοινότητες καθώς 
και τους φίλους μας.  
 
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την φίλη μεσόφωνο  Μαριάντζελα 
Χατζησταματίου καθώς και τους μουσικούς Νίκο Παπαθανασίου και Αχιλλέα 
Τίγκα για τη σημερινή τους εθελοντική παρουσία. 
 
Τέλος ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου  που  βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης». 
 
 
 
 


