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Συνέντευξη

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

νέος δήμαρχος Ιωαννίνων

►

Σιον ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΙΟ

Προτεραιότητα
μον η ανάδειξη
της ταυτότητας
των Ιωαννίνων
πορεί τα Γιάννενα να αποφάσισαν στις
2 Ιουνίου ποιον δήμαρχο θέλουν για την
επόμενη τετραετία η εκλογή του Μω
υσή Ελισάφ όμως αποτελεί είδηση με
διεθνή αντίκτυπο αφού για πρώτη φορά
εκλέγεται Ελληνας Εβραίος δήμαρχος
ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ανάλογο
και σε άλλη μεγάλου μεγέθους
πόλη
ευρωπαϊκή

64χρονος καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν συνηθίζει να μιλάει για τον
εαυτό του δημόσια Εχει όμως επί πολλά χρόνια ενεργό
στα κοινά με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό
έργο με προσφορά από θέσεις ευθύνης στον πολιτισμό με
στην
ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος της πόλης
έργο
και από τη θέση του στην ηγεσία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
των Ιωαννίνων
Η οικογενειακή ιστορία του Μωυσή Ελισάφ είναι μια τυπική
ιστορία απουσίας απώλειας και πόνου όπως ισχύει
για τις περισσότερες εβραϊκές οικογένειες της Ευρώπης του
20ού αιώνα Ο πατέρας του με δύο αδερφές του και η μητέρα
Ο

συμμετοχή

• Καταγράφεται ήδη ένα διεθνές ενδιαφέρον
στα μέσα ενημέρωσης για την
εκλογή σας ως ενός μέλους της εβραϊκής
κοινότητας μιας σχετικά μεγάλης
πόλης που εκλέγεται δήμαρχος Πώς το
βλέπετε κ Ελισάφ
Αντιλαμβάνομαι τη σημασία που
τα μέσα ενημέρωσης γιατί είμαστε
σε μια περίοδο που στην Ευρώπη αρχίζουν
και επανεμφανίζονται φαντάσματα
του παρελθόντος και η μνησικακία και η
μισαλλοδοξία ο φανατισμός και ο
επανέρχονται οπότε σε μια
επαρχιακή πόλη της Ελλάδας μια μάλλον
συντηρητική πόλη όπως χαρακτηρίζονταν
τα Γιάννενα εκλέγεται Εβραίος
δήμαρχος με μια εβραϊκή κοινότητα της
πόλης κάτω των 50 ατόμων και χωρίς
καμία ισχύ ούτε πολιτική ούτε κοινωνική
Κάτι που σημαίνει ότι οι Γιαννιώτες
αψήφησαν όλη αυτή τη ρητορική και
τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις
και επέλεξαν για δήμαρχο κάποιον που
νόμιζαν ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά
εκείνα με τα οποία μπορεί να ηγηθεί αυτής
της πόλης Ψήφισαν πρόσωπο
δίνουν

αντισημιτισμός

ψήφισαν

πρόγραμμα ψήφισαν ψηφοδέλτιο

του με έναν αδερφό της με ξεχωριστούς δρόμους θα φύγουν
από τα Γιάννενα το 1943 όταν εισέρχονται για δεύτερη φορά
οι γερμανικές δυνάμεις στην πόλη κι ενώ υπήρχαν κάποιες
πληροφορίες για το τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη και θα
στην Αθήνα όπου κρύβονται σε συγγενείς
Μέσα από το γνωστό ιστορικά αντιστασιακό δίκτυο
στην Εύβοια θα καταφύγουν στη Σάμο στη Σμύρνη όπου
καταφύγουν

υπήρχε ελληνική και εβραϊκή παροικία και έδωσε τις

πρώτες βοήθειες και τελικά στην αγγλοκρατούμενη
και θα διασωθούν Συνεχίζοντας τις ξεχωριστές
διαδρομές τους θα επιστρέψουν στα Γιάννενα το 1945 με
διαφορά λίγων μηνών για να βιώσουν την τραγική απουσία
των 1.800 Γιαννιωτοεβραίων που εξοντώθηκαν στο
Αουσβιτς το 1944 Μόνο η μητέρα του είχε 32 πρώτου βαθμού
συγγενείς χαμένους στα στρατόπεδα εξόντωσης Θα
παντρευτούν το 1951 και θα συνεχίσουν τη ζωή τους Από
αυτό το σημείο πιάσαμε και το νήμα της συζήτησης με τον
Μωυσή Ελισάφ που βρήκε λίγο χρόνο να συνομιλήσουμε
ενώ δεχόταν κυριολεκτικά συνεχή μηνύματα αιτήματα
για συνεντεύξεις από όλον τον κόσμο και συγχαρητήρια
για την εκλογή του
Παλαιστίνη

• Στην πόλη των Ιωαννίνων υπάρχει
πολυπολιτισμικό παρελθόν υπάρχουν
σύγχρονες αναφορές με την παρουσία
μεταναστών και προσφύγων για να

μιλάμε και για ένα πολυπολιτισμικό
παρόν υπάρχει όμως κι ένα ανάλογο
μέλλον για την πόλη

Προφανώς εμπεριέχονται στο παρόν
της πόλης οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε
το πολυπολιτισμικό μέλλον της
πόλης και έχουμε τη δυνατότητα να
αναδείξουμε το πολυπολιτισμικό
όπως είπατε και ώς έναν βαθμό
και το παρόν Τα Γιάννενα είναι μία
από τις μοναδικές πόλεις στην Ελλάδα
όπου συμβίωσαν σχετικά αρμονικά
παρελθόν

τρεις κύριες θρησκευτικές κοινότητες
και πολλές εθνοτικές ομάδες Και έχουμε
σήμερα απτά δείγματα της παρουσίας
του ίχνους αυτών των κοινοτήτων
να αναφέρω τα εκπληκτικά
δείγματα της ορθόδοξης θρησκευτικής
παράδοσης και πέρα από τις εκκλησίες
να αναφέρω και τη μοναστική πολιτεία
του νησιού της λίμνης την οποία δεν
έχουμε εκμεταλλευτεί όσο έπρεπε με
Επιγραμματικά

καταπληκτικά στοιχεία Εχουμε δείγματα
του μουσουλμανικού παρελθόντος με
τέσσερα τζαμιά έστω κι αν δεν είναι όλα
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση κι
άλλα μνημεία έχουμε την εβραϊκή Συναγωγή
και το νεκροταφείο Αρα πρόκειται
για μία πόλη που έχεις δείγματα αυτής
της παρουσίας και μέσα σε μικρή απόσταση
το ένα από το άλλο Είναι πολύ
σημαντικό να μπορέσουμε να το
Και η ανάδειξη δεν είναι μόνο
τουριστική μπορεί να έχει τη μορφή
εκδόσεων εκπαιδευτικών
ώστε να δημιουργηθεί στην
πόλη ένα άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον Η
ανάδειξη της ταυτότητάς μας θα πρέπει
να είναι μία από τις προτεραιότητες της
επόμενης δημοτικής αρχής
• Μιλήσατε για κάποια χαρακτηριστικά
που είχε η υποψηφιότητα σας ενώ
το εκλογικό σώμα φάνηκε να ζητάει
μια ανανέωση Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
σας που μπορούν να βρουν και
υλοποίηση από τη δημοτική αρχή
Πρώτα πρώτα να πω ότι πραγματικά
εξελέγησαν πολύ καλοί δημοτικοί σύμβουλοι
και αυτό αφορά όλες τις παρατά
αναδείξουμε

συνεδρίων

προγραμμάτων

Εξελέγησαν πολύ καλοί
δημοτικοί σύμβουλοι και αυτό
αφορά όλες τις παρατάξεις
Υπάρχει μια ποιοτική
αναβάθμιση του δημοτικού
συμβουλίου Και αυτό σε μια
εποχή συνεργασιών γιατί
αυτό επιτάσσει το εκλογικό
σύστημα του Κλεισθένη θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο

ξεις Υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση
του δημοτικού συμβουλίου Και αυτό σε
μια εποχή συνεργασιών γιατί αυτό
το εκλογικό σύστημα του Κλεισθένη
θα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο Υπάρχει ακόμα σημαντική συμμετοχή
και νέων ανθρώπων Αν για κάτι
είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος πέρα
από το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι
η παράταξή μας κατάφερε να αναδείξει
μία ομάδα νέων δημιουργικών ανθρώπων
από όλους τους πολιτικούς και
χώρους οι οποίοι ανεξάρτητα
αν εξελέγησαν ή όχι θα αποτελέσουν
μία συνεκτική δύναμη που θα στελεχώσει
τους οργανισμούς του δήμου και
θα αποτελέσει μία δύναμη αλλαγής Κι
αυτό ήταν ένα από τα κομβικά σημεία
που κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία
των πολιτών
• Το ζήτημα των συνεργασιών είναι
επιτάσσει

κοινωνικούς

κρίσιμο και γιατί λόγω του συστήματος
εσείς είστε δεύτερος σε αριθμό
συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο
Οι συνεργασίες που θα κάνετε θα
έχουν πολιτική κατεύθυνση προς τα
κεντροαριστερά ή τα κεντροδεξιά Θα
είναι αριθμητικό άθροισμα
Για μένα όχι γιατί το απέδειξε η ίδια
η φύση της παράταξης μας που ήταν
ακηδεμόνευτη και ανεξάρτητη από
κόμματα παρ όλο που συμμετέχουν
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0 ouvwkws ins Εφ.Συν
Diflnpovas Καραμήισο
to δήμαρχο ins πρωιευουσα
ins Ηπείρου Μωυση ΕΆιοάφ

που δραστηριοποιούνται
ολλούς κομματικούς χώρους

δεν μπορεί να έχει πολιτι
τριστικά με την έννοια που
ούτε απλά θα επιδιώκει ένα
δεδομένο Θα επιδιωχθεί η
ι

ι

δυνατή συναίνεση σε επίπε

ιματικών θέσεων όπως επί
οιοτική σύνθεση της ομάδας
Λεχώσει τις βασικές θέσεις
κής αρχής
ι ή δύο δεσμεύσεις για πράγ
θα θέλατε να γίνουν ώς το
εχραεχίας
γματα θα ήθελα να δω ώς το
ητείας μου Να βελτιώσουμε
φινότητα των πολιτών Αυτό
πώσαμε στις περιοδείες όλο
άσχημα από το κέντρο ώς

λευταία κοινότητα είναι τα
προβλήματα καθημερινό
ε είναι το οδικό δίκτυο οι
η οι παιδικές χαρές πολλές
ιοίες είναι κατεστραμμένες
ι αδειοδοτημένες είτε είναι
καθαριότητα Σε αυτά τέσ
ια μετά με πρόγραμμα και
ερη οργάνωση των υπηρε
ρέπει να είμαστε στη θέση
ιολίτης ότι πραγματικά η
ωής μου είναι καλύτερη Ο
βασικός στόχος είναι να έχει
δρόμος ώστε να γίνει αυτή
γχρονη και ευρωπαϊκή μία
3ος στην ευρύτερη περιοχή
ινίων ένα κέντρο Και μπορεί
έντρο εκπαιδευτικό μια και
il ένα πολύ σημαντικό Πα
ο με χίλια μέλη ΔΕΠ και 20
οιτητές μπορεί να είναι ένα
ζό κέντρο αξιοποιώντας τις
υποδομές που υπάρχουν ένα
κέντρο στο οποίο θα χρησι
ιμε και τη λίμνη με δραστη
ιου δεν θα την επιβαρύνουν
Σεπτέμβριο με το Πανευρω
πηλασίας Νέων ένα κέντρο
ικού τουρισμού με όσα ήδη
αφέρει

Οι Γιαννιώτες αψήφησαν
τα στερεότυπα και τις
προκαταλήψεις και επέλεξαν
για δήμαρχο κάποιον
που νόμιζαν ότι διαθέτει τα
χαρακτηριστικά εκείνα με
τα οποία μπορεί να ηγηθεί
αυτής της πάλης Ψήφισαν
πρόσωπο ψήφισαν
πρόγραμμα ψήφισαν
ψηφοδέλτιο

Νομίζω ότι θα πρέπει
να διασφαλίσουμε το
πολυπολιτισμικό μέλλον
της πόλης και έχουμε τη
δυνατότητα να αναδείξουμε
το πολυπολιτισμικό
παρελθόν όπως είπατε και
ως έναν βαθμό και το παρόν
Τα Γιάννενα είναι μία από
τις μοναδικές πόλεις στην
Ελλάδα όπου συμβίωσαν
σχετικά αρμονικά τρεις
κύριες θρησκευτικές
κοινότητες και πολλές
εθνοτικές ομάδες

Θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση σε
επίπεδο προγραμματικών
θέσεων όπως επίσης και
η ποιοτική σύνθεση της
ομάδας που θα στελεχώσει

τις βασικές θέσεις της
δημοτικής αρχής

Αυτό που διαπιστώσαμε
στις περιοδείες όλο αυτό το
διάστημα από το κέντρο
ώς και την τελευταία

κοινότητα είναι τα
πολλαπλά προβλήματα
καθημερινότητας
Είτε είναι το οδικό δίκτυο
οι πεζόδρομοι
οι παιδικές χαρές πολλές
από τις οποίες είναι
κατεστραμμένες
ή άλλες μη αδειοδοτημένες
είτε είναι πλατείες ή
καθαριότητα

