
 

 

Ομιλία Προέδρου ΚΙΣΕ 
Εκδήλωση για την παρουσίαση των βιβλίων  

για τις εβραϊκές κοινότητες Πατρών και Ιωαννίνων 
 

Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο, Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, ώρα 19.00 
 
 
Κύριοι επισκέπτες από την Πάτρα και τα Ιωάννινα,  
 
Κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και Οργανισμών,  
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί 
μας, για την παρουσίαση δυο σημαντικών βιβλίων για την ιστορία του ελληνικού 
εβραϊσμού. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συγγραφείς των βιβλίων αυτών και τους 
εκλεκτούς ομιλητές.  

 
Ο Πάνος Τζιόβας με την εμπεριστατωμένη μελέτη του αναδεικνύει την ιστορική 
σημασία της παρουσίας των Ρωμανιωτών Εβραίων στη χώρα μας, αλλά και την 
παγκόσμια μοναδικότητα του ρωμανιώτικου εβραϊσμού. Το ίδιο ισχύει και για το έργο 
του Χρήστου Μούλια, ο οποίος μετά από μακρόχρονη έρευνα παρουσιάζει συνολικά 
την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στην Πάτρα.  
  
Κυρίες και Κύριοι 
Η ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού είναι ακόμη άγνωστη στον πολύ κόσμο. Μονό τα 
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει στη χώρα μας η επιστημονική μελέτη της. Η μελέτη 
αυτή, που βρίσκεται όπως είπαμε στις απαρχές της, όσο προχωράει θα αποκαλύπτει 
πτυχές του ελληνικού εβραϊσμού που κανείς μέχρι σήμερα δε μπορούσε να 
φανταστεί.  

 
Από την πλευρά του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος προσπαθεί 
πάντοτε να στέκεται αρωγός σε κάθε μελέτη της ιστορίας του ελληνικού εβραϊσμού 
και να υποστηρίζει σταθερά, με όσα μέσα διαθέτει,  ιστορικούς και ερευνητές. Το 
εκδοτικό έργο του ΚΙΣ αποτελούσε για καιρό μοναδικό σημείο αναφοράς στο πεδίο 
της έρευνας γύρω από τα θέματα του εβραϊσμού, προσφέροντας στο αναγνωστικό 
και ερευνητικό κοινό έναν σημαντικό αριθμό μελετών και τεκμηρίων. Το ίδιο ακριβώς  
ισχύει και για τα διοικητικά συμβούλια των άλλων κατά τόπους κοινοτήτων.  Για αυτό 
το λόγο, λυπήθηκα βαθύτατα, τόσο εγώ όσο και το σύνολο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΙΣ, όταν πριν από μερικά χρόνια αναγκαστήκαμε, υπό το βάρος της 
οικονομικής κρίσης, να διακόψουμε το εκδοτικό μας έργο. 
 
Με αφορμή, λοιπόν, τη σημερινή εκδήλωση ας μου επιτραπεί να τελειώσω 
εκφράζοντας μια επιθυμία και διατυπώνοντας μια ευχή: να  αποτελέσει η έκδοση των 
βιβλίων που παρουσιάζουμε εδώ την αφορμή επανεκκίνησης του εκδοτικού έργου 
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Εύχομαι και ελπίζω να ξεκινήσει από 
σήμερα μια νέα περίοδος έρευνας και εκδοτικής δραστηριότητας, που θα προβάλει 
τη ζωή και την ιστορία των Ελλήνων εβραίων αλλά και θα συμβάλλει καθοριστικά 
στην πληρέστερη κατανόηση της ιστορίας του νέου ελληνισμού.  
  
Εύχομαι καλή επιτυχία στην αποψινή μας εκδήλωση.  


