
Σελίδα 1 από 7  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΚΘ, κ. ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ  

ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR (7/12/2022) 

 

 
Για την τιμή που μου γίνεται απόψε, με την απονομή του τίτλου του Officier de la Légion d' 

honneur, ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας κ. Emmanuel 

Macron, τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Patrick Maisonnave και τη Γενική Πρόξενο 

της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κα Sandrine Mouchet.  

 

Η βράβευση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή τόσο επί προσωπικού, όσο και για την οικογένειά 

μου, τον ελληνικό Εβραϊσμό και την Θεσσαλονίκη. Η σχέση των Ελλήνων Εβραίων με την 

Γαλλία και τον γαλλικό πολιτισμό είναι μία σχέση αιώνων που βασίστηκε στις θεμελιώδεις 

αξίες της ελευθερίας, της ισότητος και της αδελφότητος. Πριν από τον πόλεμο, το γαλλικό 

στοιχείο ήταν κυρίαρχο στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση των Ελλήνων Εβραίων. 

Στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν γαλλόφωνες εφημερίδες 

ενώ η γαλλική ήταν η δεύτερη γλώσσα μετά την Ισπανοεβραϊκή εξαιτίας του σημαντικού 

έργου της Alliance Israélite Universelle και του Ιωσήφ Νεχαμά. Χιλιάδες νέοι θεσσαλονικείς 

Εβραίοι επέλεγαν το Παρίσι για τις σπουδές τους, όπως για παράδειγμα ο Μπενίκο, 

αργότερα Benedicte Μαλλάχ, συγγενής της συζύγου μου Λουκίας και παππούς του Νικολά 

Σαρκοζί. Επιχειρηματίες της πόλης ανέπτυξαν σημαντική εμπορική συνεργασία με την 

Γαλλία. Οι στενοί δεσμοί εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν μέσω του πολιτισμού, της 

εκπαίδευσης και του εμπορείου υπήρξαν ζωτικής σημασίας κατά την διάρκεια του πολέμου, 

όταν πολυάριθμες οικογένειες Ελλήνων Εβραίων βρήκαν καταφύγιο στη Γαλλία. Οικογένειες 

όπως οι Dassault και οι Danone μεταξύ άλλων. Εξέχουσες προσωπικότητες της Γαλλίας 

όπως ο Μαρσέλ Κοέν και ο Edgard Morin έλκουν την καταγωγή τους από την Θεσσαλονίκη. 

 

Όπως καταλαβαίνετε δεν θα ήταν δυνατόν, οι ισχυροί δεσμοί με την Γαλλία που 

σφυρηλατήθηκαν τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και κατά την διάρκεια του πολέμου να μην 

συνεχίζονται στις μέρες μας. Η συνεργασία της Κοινότητάς μας με τους σύγχρονους φορείς 

που εκπροσωπούν την Γαλλία παραμένει ζωντανή και καρποφόρα. 

 

Κεντρικό ρόλο όμως, έχει η προσωπική προσήλωσή μου στην ενδυνάμωση των σχέσεων 

της πατρίδας μου με την Γαλλία μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρωπαϊκής 

πραγματικότητας. Μέσα από την θέση του αντιπροέδρου στο World Jewish Congress και 

αρμόδιου για θέματα επιστροφής χαμένων περιουσιών στo European Jewish Congress, 

δίνω ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και στο φλέγον ζήτημα 
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της καταπολέμησης του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Με παρεμβάσεις και 

τοποθετήσεις μου επιδιώκω να έχω ρόλο στη διαμόρφωση των κεντρικών αξόνων του 

πλάνου της χώρας μας το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε συνεργασία με το CRIF 

και τον πρόεδρο Francis Kalifat, μεταξύ άλλων. 

 

Στόχος μου είναι να δημιουργήσω για τα εγγόνια μου, αλλά και για όλες τις νεότερες γενιές 

τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. 

 

Αυτός είναι ο λόγος της συνεισφοράς μου στην καθιέρωση της Εθνικής Ημέρας Μνήμης του 

Ολοκαυτώματος και στην 

συνέχεια, για την ένταξη της Ελλάδος στη Διεθνή Συμμαχία για το Ολοκαύτωμα (IHRA). 

 

Τα ζητήματα την μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού δεν έχουν στενά 

εθνικά όρια. Η Γαλλία έχει βιώσει το τραύμα που προκαλείται όταν επικρατεί το αντισημιτικό 

μίσος και οι διαχωριστικές γραμμές που επιβάλλουν ο ρατσισμός και ο φανατισμός. 

 

Προπολεμικά περισσότεροι από 15.000 Εβραίοι, προερχόμενοι κυρίως από τη 

Θεσσαλονίκη αλλά και ευρύτερα από την Ελλάδα μετοίκισαν στην Γαλλία. 2.134 εξ αυτών 

εκτοπίστηκαν την περίοδο του Ολοκαυτώματος στα ναζιστικά στρατόπεδα – μαζί με περίπου 

ακόμα 73.000 Εβραίους από όλη την Γαλλία. 

 

H προσπάθεια για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού πρέπει και είναι διαρκής. Το 

Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος είναι το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας. Ως 

πρόεδρός του συνεργάζομαι στενά με την ελληνική κυβέρνηση έχοντας την αμέριστη 

υποστήριξη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τον Πρέσβη κ. Ernst Reichel και τη Γενική 

Πρόξενο κα Sibylla Bendig, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ιδιαίτερα τον πρέσβη κ. Βασίλη 

Κασκαρέλη και τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, το Yad Vashem μέσω του Πρέσβη του 

Ισραήλ κ. Naom Katz και του Προέδρου του κ. Dani Dayan. Κοινός στόχος όλων είναι να 

γίνει πραγματικότητα το Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα έργο ανεκτίμητης αξίας για την 

κοινωνία μας. 

Βέβαια η συνεργασία μας με το Mémorial de la Shoah καθώς και η προσωπική μου σχέση 

με τον διευθυντή Jacques Fredj στο πεδίο της καταπολέμησης του αντισημιτισμού παίζει ένα 

σπουδαίο ρόλο. 
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Επιμένω συνειδητά στις συνεργασίες αυτές, ειδικά μέσα από τις σχέσεις μας με τη Γαλλία. 

Αποζητώ τις δράσεις που θα προβάλλουν τις αξίες του αμοιβαίου σεβασμού της και της 

αμφίδρομα ωφέλιμης συνεργασίας. Τόσο προσωπικά όσο και με τη διττή ιδιότητά μου ως 

Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος, συνεχίζω να εργάζομαι για την ενίσχυση των άρρηκτων αυτών 

δεσμών. 

 

Ένας ακόμα βασικός πυλώνας της σχέσης των δύο χωρών, είναι αυτός του πολιτισμού. Με 

την συμβολή του Πρέσβη κ. Patrick Maisonnave και της Γενικής Πρόξενου της Γαλλίας στη 

Θεσσαλονίκη κας Sandrine Mouchet προχωρούμε στη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, 

σεμιναρίων, παρουσιάσεων βιβλίων, προβολών ταινιών και άλλων εκδηλώσεων. Αυτές 

υλοποιούνται είτε σε συνεργασία με φορείς που εδρεύουν στη Γαλλία, όπως σύλλογοι 

Σεφαραδιτών Εβραίων -ένα σημαντικό μέρος των μελών των οποίων κατάγεται από τη 

Θεσσαλονίκη - είτε με την ενεργή σύμπραξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

 

Βεβαίως το να διατηρείται και να επεκτείνεται ο παραγωγικός αυτός διάλογος μεταξύ της 

Ελλάδας και της Γαλλίας, δεν είναι για εμένα ζήτημα που προκύπτει αποκλειστικά μέσα από 

την ενασχόλησή μου με τα θέματα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ή μέσα από 

την επιχειρηματική μου δράση. 

 

Eίναι επίσης, θέμα προσωπικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συγγενική σχέση της αείμνηστης 

συζύγου μου Λουκίας Μαλλάχ Σαλτιέλ με τον Νικολά Σαρκοζύ. Η κόρη μου Μίλη Σαλτιέλ 

είναι παντρεμένη με τον γεννηθέντα στο Στρασβούργο Arnaud Bilfeld. Φυσικό επακόλουθο 

είναι και οι εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς, τα εγγόνια μου, ο Henri, ο David και ο Benjamin, 

γάλλοι επίσης υπήκοοι, να αισθάνονται μια ισχυρή σύνδεση με την Γαλλία, να αισθάνονται 

τη χώρα ως τμήμα της ταυτότητάς τους. 

Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί φίλοι, πως θα φέρω τον τίτλο αυτό με υπερηφάνεια και πως θα 

συνεχίσω να εργάζομαι με την 

ίδια ζέση για ό,τι μπορεί να ωφελήσει τις δύο χώρες και να φέρει πιο κοντά τους δύο λαούς, 

Έλληνες και Γάλλους. 

 

Σας ευχαριστώ 


