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ΟΜΙΛΙΑ ΜΩΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ – ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ - ΒΟΛΟΣ 28.12.2016 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου,  

Με την ομόφωνη απόφασή σας να με τιμήσετε, με συγκινήσατε μέχρι τα 
βάθη της καρδιάς μου. 

Αγαπητοί μου, 

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στον Βόλο, στο φιλόξενο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας. 

Από σήμερα, με την ανακήρυξή μου ως Επίτιμο μέλος της Κοινότητάς 
σας, αισθάνομαι ότι μπαίνω σε μια νέα οικογένεια. 

Τί σημαίνει όμως για μένα αυτή η διάκριση; Είναι μια τυπική διαδικασία 
αναγνώρισης του έργου ενός προέδρου που αποσύρθηκε από την ενεργό 
δράση ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια προσφοράς; 

ΟΧΙ ! Η τιμή που μου απονέμετε δεν είναι τυπική, ούτε δεδομένη. Οι δεσμοί 
μου με την Κοινότητά σας πηγαίνουν ακόμη πιο πέρα και από τη φιλία και την 
εκτίμηση που τρέφω για τον Πρόεδρο κ. Μαρσέλ Σολομών, τον πρώην 
Πρόεδρο κ. Ραφαήλ Φρεζή, και όλους τους καλούς μου φίλους από το Βόλο.  
Και αυτό διότι θαυμάζω πραγματικά το έργο και τις δραστηριότητες που 
κάνετε εδώ.  

Είστε το φωτεινό παράδειγμα του τί μπορεί να κάνει μια μικρή Κοινότητα 
της Διασποράς όταν τιμά την κληρονομιά και την ταυτότητά της: Είστε λίγοι και 
παράγετε έργο πολλών, αντάξιο των μεγάλων Κοινοτήτων. Δεν είστε πλούσια 
Κοινότητα, αλλά δεν παραλείπετε ποτέ να κάνετε έργο φιλανθρωπίας και να 
στηρίζετε τους ομοθρήσκους και τους τοπικούς θεσμούς. Δεν ξεχνάτε να 
προσφέρετε, δεν φοβάστε να φαίνεστε, και με την πολυδιάστατη δράση σας 
παρουσιάζετε μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη από των αριθμό των μελών σας. 
Είστε σημείο αναφοράς για τις υποδειγματικές σχέσεις σας με την Εκκλησία, 
το Πανεπιστήμιο, τις τοπικές αρχές και το Ισραήλ.  

ΝΑΙ, νοιώθω βαθιά συγκίνηση που από σήμερα λογίζομαι ως μέλος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου και είναι μια ευθύνη μεγάλη που την 
υποδέχομαι με σεβασμό και συνείδηση ότι ο τίτλος αυτός εμπεριέχει μια 
τιμημένη θαυμαστή κληρονομιά. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για τον τίτλο του ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ που 
μου απονέμετε. 
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Μαζί έχουμε περάσει πολλά, έχουμε κάνει πολλά στη διάρκεια των δεκαετιών 
της ενασχόλησής μας με τα κοινά του Εβραϊσμού. Είμαστε πλέον κάτι 
περισσότερο από φίλοι και συνεργάτες … Είμαστε πραγματικά σαν μια 
οικογένεια. Και από σήμερα δηλώνω κι εγώ με υπερηφάνεια  Εβραίος 
του Βόλου. 

Σας ευχαριστώ 

 

 

Μ.Κ.Κωνσταντίνης 

28.12.2016 

 


