Μ ΩΥΣΗΣ Κ . Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ
Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδος μετά το Ολοκαύτωμα
Από τις εκθέσεις του Κανάρη Δ. Κωνσταντίνη
(Αυτοέκδοση, Αθήνα 2015)
Καταγράφοντας
ένα
σημαντικό
μέρος
της
οικογενειακής του ιστορίας, ο Μωϋσής Κ.
Κωνσταντίνης, επί σειρά ετών πρόεδρος του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,
παρουσιάζει το έργο του πατέρα του Κανάρη Δ.
Κωνσταντίνη, ιδρυτικού στελέχους του Ελληνικού
Εβραϊσμού και πρώτου προέδρου του ΚΙΣ. Το έργο
έχει διπλή σημασία για τον δημιουργό του καθώς το
προσωπικό στοιχείο συνδυάζεται με το οικογενειακό
πάθος για τα κοινά και τη διατήρηση της πολιτισμικής
κληρονομιάς. Ταυτόχρονα το βιβλίο έχει ιστορική αξία
για την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος καθώς
συνδέεται
με
την
κρίσιμη
περίοδο
της
ανασυγκρότησης του Εβραϊσμού μετά την λαίλαπα του Ολοκαυτώματος.
Το κύριο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τις εκθέσεις που συνέτασσε
μεταπολεμικά ο Κανάρης Κωνσταντίνης ύστερα από τις επισκέψεις του σε
Ισραηλιτικές Κοινότητες ανά την Ελλάδα. Ο Κ. Κωνσταντίνης ταξίδευε τότε για
λογαριασμό των ΤΤΤ (Ταχυδρομεία, Τηλέφωνα, Τηλέγραφοι), ενώ παράλληλα
σε κάθε ταξίδι του ερχόταν σε επαφή με τους επιζήσαντες των
αποδεκατισμένων εβραϊκών κοινοτήτων καταγράφοντας για λογαριασμό του
ΚΙΣΕ το μέγεθος της καταστροφής και τις ανάγκες –υλικές και σε ανθρώπινο
δυναμικό- για την αναβίωση της εβραϊκής ζωής. Το πολύτιμο αυτό υλικό
αποτελεί πρωτογενές ιστορικό ντοκουμέντο για τις συνθήκες που
επικρατούσαν τη δύσκολη εκείνη περίοδο.
«Ο πατέρας μου όταν συνέτασσε τις εκθέσεις του δεν απέβλεπε σε
δημοσιότητα ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι αυτές θα αποτελούσαν κάποτε
τεκμήρια μιας εποχής της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στον
πρόλογό του ο Μωϋσής Κωνσταντίνης.
Το βιβλίο διανθίζεται με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη συλλογή του
συγγραφέα του, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του
Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, καθώς και με κείμενα που έχουν επιλεγεί για να
συμπληρώσουν την εικόνα της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης αλλά και της
συμβολής της οικογένειας Κωνσταντίνη σε αυτή. Ο Μ. Κωνσταντίνης
αφιερώνει το βιβλίο στα παιδιά και τα εγγόνια του, κληροδοτώντας την ιστορία
της προσφοράς της οικογένειάς τους.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2015
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