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Ευχαριστώ το ΚΙΣΕ για την εξαιρετική τιμή να συντονίσω την αποψινή 
εκδήλωση προς τιμήν του Μωυσή Κωνσταντίνη που επί δεκαετίες υπηρέτησε 
το ΚΙΣΕ και τον Ελληνικό Εβραϊσμό με απαράμιλλο πάθος , ανιδιοτέλεια , 
υπομονή και ακατάβλητη επιμονή. Και αυτή η εκδήλωση είναι το ελάχιστο 
οφειλόμενο χρέος , χρέος που είναι ιδιαίτερα επιτακτικό για την εποχή μας. Να 
ξεκινήσω με μια ανησυχία μου: όλες οι τιμητικές εκδηλώσεις είναι μια επικίνδυνη 
ακροβασία , αφού κινούνται αναπόφευκτα στο ολισθηρό έδαφος ενός άγονου 
και θνησιγενούς ρητορισμού που αφήνει ανέγγιχτο το περιεχόμενο του 
τιμώμενου γεγονότος.  

Το χείριστο ωστόσο θα ήταν αναμφίβολα η αποσιώπηση του χρέους της 
απόδοσης της τιμής. Μια κοινωνία, μια κοινωνική ομάδα, μια κοινότητα 
ανθρώπων που δεν αναδεικνύουν τα θετικά τους μεγέθη, αποδεκατίζονται σε 
μια τυφλή πτήση απροσδιορίστων κινδύνων. Μια κοινότητα και εδώ προφανώς 
αναφέρομαι στον Ελληνικό Εβραϊσμό που αποσιωπά τα θεμελιώδη της 
στηρίγματα , ένα από τα οποία ήταν και είναι και ο Μωυσής Κωνσταντίνης 
στερεί από τους επερχόμενους τα πρότυπα που έχουν ανάγκη , αλλά και 
αφυδατώνει την ιστορία της. 

Η αποψινή λοιπόν τιμητική εκδήλωση είναι μια αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα 
και ένα μεγάλο χρέος για τη μεγάλη προσφορά του Μωυσή Κωνσταντίνη που 
χρησιμοποιώντας σωτήριους κώδικες αξιών , όπως η εργατικότητα, η 
ευρηματικότητα, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, η αιρετή και άμισθη προσφορά 
στήριξε ποικιλότροπα την πολιτισμική ταυτότητα του Ελληνικού Εβραϊσμού και 
μάλιστα μέσα στη γενικότερη ταυτότητα του Ελληνισμού εντός και εκτός των 
συνόρων και όχι μόνο του Ελληνισμού του παρόντος αλλά και εκείνου στην 
ιστορική διαδρομή του. 

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον 
Μωυσή Κωνσταντίνη για την αμέριστη συμπαράσταση του στη δοκιμαζόμενη 
μικρή κοινότητα των Ιωαννίνων , της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος 
και την ανέφελη , εποικοδομητική συνεργασία μου μαζί του, που ήταν πάντα 
πηγή έμπνευσης για μένα διδάσκοντας με απαράμιλλο τρόπο πως η 
μαχητικότητα και η διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων συνδυάζεται αρμονικά με τη 
σύνεση, τη μετριοπάθεια, την απουσία φανατισμού , τον ορθό λόγο. 

Εύχομαι η αποψινή εκδήλωση να συμβάλλει στην ανάδειξη του τιμώμενου ως 
ένα πρότυπο προς μίμηση μεγάλου βεληνεκούς. Όμως η μεγαλύτερη τιμή θα 
ήταν εκείνη που δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν διατύπωσε ο Θουκυδίδης: 
‘’ανδρών αγαθών έργω γενομένων έργω και δηλούσθαι τας τιμάς’’. 


