Συνέντευξη Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ για το θέμα Μάκη Βορίδη
και του φιλοναζιστικού πολιτικού του παρελθόντος
Ραδιόφωνο News247 (88,6) με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο
12 Ιουλίου 2019
ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ):
https://www.mixcloud.com/radiofono247/12072019-βικτωρ-ελιεζερ/

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ – ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
Σ. Κοτρώτσος: Ζήτησα, λοιπόν, να συνομιλήσουμε με τον Γεν. Γραμματέα του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ
καλά, βεβαίως, και τα του Ισραήλ αλλά και τα Ελληνικά αλλά και λόγω ιδιότητας, επειδή έχει
διατελέσει, είναι δημοσιογράφος, μπορεί να αντιληφθεί ακόμα περισσότερο, ακόμα
περισσότερο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τα Μέσα Ενημέρωσης στο Ισραήλ. κ.
Ελιέζερ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Β. Ελιέζερ: Καλησπέρα κ. Κοτρώτσο, καλησπέρα στους ακροατές.
Σ. Κοτρώτσος: Λοιπόν, τι είναι αυτό; Καταρχάς να πούμε ότι πολύ καλά λόγια Νετανιάχου για
Μητσοτάκη και για την συνέχεια μιας εξαιρετικής σχέσης Ελλάδος – Ισραήλ που έχει
οικοδομηθεί και νομίζω ότι δεν αποικοδομείται εύκολα, για αρκετά χρόνια τώρα.
Β. Ελιέζερ: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι αλήθεια, είναι πολύ σωστό, έχουν οικοδομηθεί τα
τελευταία 10 χρόνια οι διμερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της συνεργασίας
για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στο οποίο όπως ξέρετε συμμετέχει και η Κύπρος…
Σ. Κοτρώτσος: Ναι βεβαίως.
Β. Ελιέζερ: Υπάρχουν άριστες διμερείς σχέσεις τόσο στο επίπεδο των πολιτιστικών
ανταλλαγών, όσο και στο οικονομικό επίπεδο με κυρίαρχο τον τομέα του τουρισμού.
Σ. Κοτρώτσος: Σας διακόπτω, για την οικονομία του χρόνου να μην μείνουμε σ΄ αυτό, είναι
δεδομένο, το έχω αναλύσει επανειλημμένως και θεωρώ ότι είναι στρατηγική η συμμαχία
Ελλάδος – Ισραήλ.
Β. Ελιέζερ: Είναι λοιπόν δεδομένη η συνεργασία αυτών των δύο χωρών κατά την άποψή μου.
Τώρα, είναι επίσης δεδομένο ότι οι δεσμοί του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, είναι
δεσμοί άρρηκτης φιλίας και έχουν και ιστορικές καταβολές με δεδομένο ότι συγγενικό
πρόσωπο, άμεσα συγγενικό πρόσωπο του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει βραβευθεί με τον
«Τίτλο Δικαίου των Εθνών» για την διάσωση Εβραίων της Κρήτης. Άρα, καταλαβένετε…
Σ. Κοτρώτσος: Ο πατέρας του εννοείτε, έτσι;
Β. Ελιέζερ: Εννοώ η θεία του.
Σ. Κοτρώτσος: Α, η θεία του. Ααα, δεν το θυμόμουνα αυτό.
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Β. Ελιέζερ: Βεβαίως, και επίσης είναι άρρηκτοι οι δεσμοί της φιλίας ακριβώς λόγω του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός που αναγνώρισε de jure,
επίσημα, την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ, το 1990, και ήταν μάλιστα ο πρώτος
Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε επίσημα το Κράτος του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης βραβεύθηκε πέρυσι από την Αμερικανό-Εβραϊκή Επιτροπή για τις
προσπάθειές του για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι δεσμοί αυτοί είναι άρρηκτοι και δεν βασίζονται σε
συγκυριακά φαινόμενα.
Σ. Κοτρώτσος: Το αντιλαμβάνομαι ως εκ τούτου. Είδα μάλιστα και μια εθιμοτυπικού τύπου
βεβαίως, αλλά ο ίδιος ο Υπουργός πλέον Περιβάλλοντος ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης την
ανέβασε…
Β. Ελιέζερ: Υπουργός Ανάπτυξης.
Σ. Κοτρώτσος: Ναι, υπουργός Ανάπτυξης. Συγνώμη. (Γελώντας): είδατε; εσείς είστε καλύτερα
προετοιμασμένος από εμένα.
Β. Ελιέζερ: (Γελώντας): Προσπαθώ να είμαι ακριβής.
Σ. Κοτρώτσος: Καλά κάνετε. Να είστε απολύτως ακριβής. Εγώ δεν ήμουν ακριβής. Λοιπόν,
την ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ωστόσο υπάρχει ένα θέμα, με βάση τα
δημοσιεύματα, σχετικά με τον κ. Μάκη Βορίδη. Είναι υπαρκτό θέμα;
Β. Ελιέζερ: Θα σας πω: καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι παρόμοια επιστολή που στάλθηκε
στον κ. Άδωνι Γεωργιάδη στάλθηκε σε όλους τους Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης, όπως
είχε σταλεί και σε όλους τους Υπουργούς της προηγουμένης Κυβέρνησης και των
προηγουμένων Κυβερνήσεων, των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων.
Σ. Κοτρώτσος: Άρα, μάλλον ο κ. Γεωργιάδης χάρηκε περισσότερο από τους άλλους και την
ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Β. Ελιέζερ: Ο κ. Γεωργιάδης, προφανώς για να αντικρούσει τα διάφορα δημοσιεύματα τα
οποία υπενθύμιζαν το παρελθόν του, δικαίως ανάρτησε αυτή την επιστολή προκειμένου να
αποδείξει, όπως και έτσι είναι, να αποδείξει ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί.
Σ. Κοτρώτσος: Έχετε δίκαιο. Το θέμα αυτό έχει λυθεί ουσιαστικά.
Β. Ελιέζερ: Έχει λυθεί και κάθε αναφορά πλέον στο παρελθόν του αυτό δεν ωφελεί και
μάλλον πολιτικές σκοπιμότητες έχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κ. Βορίδη, είναι αληθές
και σας είπα και προηγουμένως ότι στάλθηκαν συγχαρητήριες επιστολές σε όλους τους
Υπουργούς…
Σ. Κοτρώτσος: Και στον κ. Βορίδη;
Β. Ελιέζερ: Δεν στάλθηκε στον κ. Βορίδη. Δεν μπορούμε να είμαστε… (γελώντας): να σας το
πω έτσι: ως Έλληνες Εβραίοι, αλλά και ως Έλληνες πολίτες, δεν μπορούμε να είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι με την υπουργοποίηση του κ. Βορίδη, ο οποίος μέχρι σήμερα
δημοσίως ουδέποτε έχει αποκηρύξει τις ναζιστικές ιδέες τις οποίες πρέσβευε και τις
προσωπικές και πολιτικές συμμαχίες τις οποίες είχε και όταν ήταν αρχηγός του Εθνικού
μετώπου – και εννοώ με τον Ζαν Μαρί Λεπέν – αλλά και στη συνέχεια ως μέλος του ΛΑ.Ο.Σ.,
με αρχηγό τον κ. Καρατζαφέρη.
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Σ. Κοτρώτσος: κ. Ελιέζερ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι: αντιλαμβάνεστε -και είμαι βέβαιος ότι
το αντιλαμβάνεστε, γιατί προφανώς έχετε συνεννοηθεί- ότι εκπροσωπείτε το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά
από την άλλη είναι και «βαριά» τοποθέτηση -εντός εισαγωγικών το «βαριά»- απέναντι σε
έναν Υπουργό της νέας Κυβέρνησης. Να ρωτήσω, γιατί αυτομάτως νομίζω δικαιούμαι να
ρωτήσω, υπάρχει κάποια παρέμβαση ή κάποια προτροπή -έστω και σε ήπιο επίπεδο- από το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, πολλώ δε μάλλον από την Κυβέρνηση του Ισραήλ και τον κ.
Νετανιάχου, προς την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον κ. Βορίδη; Θα
προτιμούσατε να μην είναι στην Κυβέρνηση;
Β. Ελιέζερ: Κοιτάξτε κ. Κοτρώτσο για να είμαστε ξεκάθαροι: το τι κάνει η Κυβέρνηση του
κράτους του Ισραήλ θα μπορέσει να σας το πει με απόλυτη σαφήνεια η Πρέσβης του Ισραήλ
ή οι εκπρόσωποι του Εβραϊκού κράτους. Άρα, δεν μπαίνω καθόλου και δεν σχολιάζω
καθόλου το επίπεδο των αντιδράσεων που εμφανίστηκαν τόσο στον Ισραηλινό Τύπο όσο και
επίσημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, και χωρίς να θέλω να δώσω
καμία ιδιαίτερη βαρύτητα, σας λέω απλά ότι ως Έλληνας πολίτης, ως Έλληνας πολίτης, θα
περίμενα από τον Υπουργό τον κ. Βορίδη μια ξεκάθαρη θέση αποκήρυξης ενός σκοτεινού
παρελθόντος. Το παρελθόν μας κυνηγάει όπου και αν βρισκόμαστε. Ακόμα, λοιπόν, και εάν
στην πολιτική μας σταδιοδρομία με την ταύτισή μας με ένα δημοκρατικό κόμμα
εξυπακούεται ότι έχουμε αποποιηθεί αυτών των θέσεων, όταν οι θέσεις αυτές ήταν τόσο
πολύ ακραίες, τόσο πολύ προκλητικές όχι μόνο απέναντι στους Εβραίους – το τονίζω αυτό το
πράγμα για να μην θεωρηθεί ότι αφορά μόνο τους Εβραίους-. Ακούστε: η δημιουργία ενός
κόμματος νεοναζιστικού ή φασιστικού δεν είναι αποκλειστικά και μόνο Εβραϊκό πρόβλημα.
Είναι πρόβλημα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άρα, θα περίμενα λοιπόν, την αναγνώριση και
την αποποίηση από αυτό το παρελθόν με μια-δεν σας το κρύβω-με μια δημόσια δήλωση.
Είναι καλύτερα να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, ακόμη μάλιστα όταν αναλαμβάνουμε
και Υπουργικό θώκο, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
Σ. Κοτρώτσος: Άρα ζητάτε ως Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο μια δημόσια δήλωση του κ.
Μάκη Βορίδη που να αποποιείται, να «αποτάσσει» το παρελθόν του αυτό που εσείς λέτε ότι
συνδέονταν ουσιαστικά με νεοναζιστικές απόψεις.
Β. Ελιέζερ: Κοιτάξτε. Δεν το λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένο από την ίδια την ιστορία.
Σ. Κοτρώτσος: Ναι. Επειδή συνομιλούμε μαζί τώρα, γι’ αυτό το λέω.
Β. Ελιέζερ: Ναι, ναι, καμία αντίρρηση, αλλά αυτό είναι καταγεγραμμένο από την ίδια την
ιστορία. Δεν είναι ένας ισχυρισμός. Και πιστεύω ότι ο κ. Βορίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά
την δράση του αυτή και την αναγνωρίζει αυτή την δράση του. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να
αντιστρέψει το παρελθόν και δεν μπορεί κανείς να διαστρεβλώσει το παρελθόν.
Σ. Κοτρώτσος: Βεβαίως οφείλω να πω ότι κατά καιρούς σε δημόσιες συζητήσεις έχει
αναφέρει – μάλιστα σε μια από τις συζητήσεις που έχω κάνει και εγώ μαζί του τηλεοπτικάέχει αναφέρει ότι αυτά ανήκουν σε μια άλλη ηλικία του ιδίου και σε μια άλλη εποχή. Έχει
δείξει ότι μάλλον δεν θέλει να τα θυμάται…
Β. Ελιέζερ: κ. Κοτρώτσο, εγώ με όλη την καλή διάθεση…
Σ. Κοτρώτσος: Ναι, ναι. Τον «συνήγορο του διαβόλου» κάνω.
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Β. Ελιέζερ: Ναι, αλλά αυτά επειδή ανήκαν σε μια άλλη εποχή δεν σημαίνει ότι αυτομάτως τα
αποδοκιμάζεις κιόλας. Άρα, η ευθεία αποδοκιμασία είναι νομίζω μια γενναία πολιτική πράξη
η οποία…
Σ. Κοτρώτσος: Και αυτό περιμένετε και από τον κ. Βορίδη, είναι σαφές.
Β. Ελιέζερ: η οποία αποκαθιστά την δημοκρατική τάξη.
Σ. Κοτρώτσος: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επαναλαμβάνω: ως Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο γι’ αυτά που συζητούμε τώρα εμείς δημοσίως- και έχουν πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον- έχετε ενημερώσει, έχετε ζητήσει κάτι ανάλογο και από το γραφείο του
Πρωθυπουργού; από το Μέγαρο Μαξίμου; από τον κ. Μητσοτάκη;
Β. Ελιέζερ: Όχι. Τόσο κατηγορηματικά δεν έχουμε ζητήσει τίποτε απολύτως.
Σ. Κοτρώτσος: Απλώς το δηλώνετε δημοσίως ότι ζητάτε κάτι τέτοιο από τον κ. Βορίδη.
Β. Ελιέζερ: Να σας πω: δηλώνουμε δημοσίως αυτό το οποίο νιώθουμε και αυτό το οποίο
αισθανόμαστε. Έτσι; Λοιπόν, από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι υπέρ του ξύλινου λόγου. Ο
καθένας λοιπόν βγάζει τα συμπεράσματά του και αντιλαμβάνεται και νομίζω ότι τα ελληνικά
μου είναι απολύτως ξεκάθαρα.
Σ. Κοτρώτσος: Άριστα. Δεν το συζητώ.
Β. Ελιέζερ: Και χωρίς μάλιστα ουδεμία αμφισημία και δεν αφήνω και κανένα περιθώριο
παρερμηνείας. Έτσι;
Σ. Κοτρώτσος: Είστε απολύτως σαφής.
Β. Ελιέζερ: Από την άλλη πλευρά, μην το θέσουμε το θέμα σε πολύ βαρύχτυπους τόνους γιατί
η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ναι, περιμένουμε, προσδοκούμε σε μια δημόσια
δήλωση του κ. Βορίδη ο οποίος σήμερα είναι ένας νόμιμα εκλεγμένος και διορισμένος
Υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης και αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το ξεκαθάρισμα
των θέσεων αυτών.
Σ. Κοτρώτσος: κ. Ελιέζερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή την επικοινωνία. Είσαστε
απολύτως σαφής.
*** ***
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