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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ, 16.10.2017 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΕΦΗΣ ΕΖΡΑΤΗ, εκ μέρους  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

στο ΚΙΣΕ 

 

«Αφαίρεσον υπό του Φιλίππου την ιδιότητα του βασιλέως … 

υπολείπεται: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».  

Το είπε ο Βίκτωρ Ουγκώ για τον  βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο της Γαλλίας. 

Και αν η ουσία είναι ό,τι απομένει αφού αφαιρέσουμε το αξίωμα, είναι ακριβώς 

τότε που μπορούμε να αποτιμήσουμε την πραγματική αξία του ανθρώπου. 

  

Σήμερα τιμούμε τον Μωϋσή Κωνσταντίνη. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 

Ελλάδος τιμά τον Πρόεδρο και τον άνθρωπο, γιατί είναι ο άνθρωπος που 

χαρακτηρίζει το αξίωμα –και ποτέ το αντίστροφο- και είναι το έργο και η 

προσφορά  του που παραμένουν στο διηνεκές αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες της 

αξίας του. 

  

Για τους εργαζόμενους στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος ο 

Μωσυσής Κωνσταντίνης, για πάνω από 20 χρόνια, υπήρξε τόσα πολλά εκτός 

από Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων 

Σχέσεων: Ήταν πατρικός, όσο και απαιτητικός, συμπαραστάτης όσο και 

καθοδηγητής, αυστηρός κριτής αλλά και υποστηρικτής της αυτενέργειας. 

Εργατικός περισσότερο από κάθε εργαζόμενο. Μας έμαθε να δουλεύουμε όχι 

με την εξουσία της θέσης του, αλλά με το παράδειγμά του. Ερχόταν στο 

γραφείο πριν απ΄ όλους μας και έμοιαζε σα να μη φεύγει ποτέ, γιατί τον 

χαιρετούσαμε το μεσημέρι και την επόμενη τον βρίσκαμε πάντα στο γραφείο 

του. 

  

Αποφασιστικός, με σαφή, καθαρή σκέψη και ορθή κρίση, χάραζε πορεία με 

σταθερότητα· και το έκανε αβίαστα, χωρίς στόμφο, γιατί αυτό είναι ένα από τα 

φυσικά του χαρίσματα. 

  

Οι εργαζόμενοι στο ΚΙΣ (ο Μωυσής Κωνσταντίνης απεχθάνεται τους όρους 

«εργαζόμενος» και «υπάλληλος» …. συνεργάτες μάς έλεγε πάντα), είχαμε το 
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προνόμιο να τον «μοιραζόμαστε» με την οικογένειά του -αν και θα ήταν 

δικαιότερο να πω να τον «μονοπωλούμε»! Κι εκείνος κατάφερνε να μοιράζει 

την ημέρα του στις αγαπημένες του δεσμεύσεις (στους θεσμούς που έχει 

επιλέξει να ταχθεί) στον Εβραϊσμό, στη δουλειά του και στην οικογένειά του, 

λες και στο 24ωρο δεν είχε ανάγκη από ξεκούραση. 

Γι΄ αυτό και στο βίντεο επέλεξα τη λέξη ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ.  

 

Η επιλογή ήταν δύσκολη. Δεκάδες λέξεις έρχονται στο μυαλό όταν υπάρχουν 

δεσμοί συνεργασίας δύο δεκαετιών: Αστείρευτος, αταλάντευτος, άξιος, 

ανεξάντλητος, ανιδιοτελής, ανήσυχος, ακέραιος, ακριβοδίκαιος, τελειομανής, 

μεθοδικός, εργασιομανής…. Όλες χαρακτηριστικές του Μωϋσή Κωνσταντίνη. 

Του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και του ΠΡΟΕΔΡΟΥ. 

  

Κύριε Κωνσταντίνη, 

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας μάθατε και όσα μας προσφέρατε,  και σας 

ευχόμαστε να συνεχίσετε πάντα έτσι…. ενσαρκώνοντας όλες αυτές τις 

λέξεις… 

 

Εφη Εζρατή 

 

 


