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Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές υποψήφιος δήμαρχος στα Γιάννενα είναι ο Μωυσής
Ελισάφ. Με το κείμενο αυτό θέλουμε δημόσια να υποστηρίξουμε την υποψηφιότητά του.
Γνωρίζουμε και αγαπάμε αυτή την πόλη, αλλά δεν είμαστε δημότες της. Ο λόγος που
παρεμβαίνουμε υπέρ της υποψηφιότητάς του δεν είναι για να υποδείξουμε στους
Γιαννιώτες τι πρέπει να κάνουν στις εκλογές, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι η εκλογή του
Μωυσή Ελισάφ ως δημάρχου Ιωαννιτών έχει μια πολιτική και ηθική σημασία που υπερβαίνει
κατά πολύ τα όρια του δήμου και αφορά όλη την Ελλάδα.

Ο Μωυσής Ελισάφ δεν θέλει να γίνει δήμαρχος επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει. Είναι
σπουδαίος γιατρός και πανεπιστημιακός δάσκαλος, με διεθνή αναγνώριση στον τομέα της
ειδικότητάς του. Αυτό που τον κινεί να θέσει υποψηφιότητα είναι η αγάπη για τον τόπο του
και η θέληση να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις του στην προκοπή του. Γέννημα-θρέμμα των
Ιωαννίνων, αυτός και οι πρόγονοί του, έζησε όλη του τη ζωή του εκεί, με μόνη εξαίρεση τα
χρόνια των σπουδών του στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αγάπη όμως και η
τιμιότητα δεν αρκούν για μια πετυχημένη δημαρχιακή θητεία. Χρειάζεται και η γνώση των
προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων του δήμου.

Ο Μωυσής Ελισάφ διαθέτει αυτή τη γνώση, γιατί έχει θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση
και έχει δώσει δείγματα. Η θητεία του ως προέδρου του Πνευματικού Κέντρου του δήμου
περιγράφεται από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών του αντιπάλων, ως
εξαιρετικά επιτυχημένη. Ο συνδυασμός του οποίου ηγείται, τα «Γιάννενα-Νέα εποχή», έχει
συγκροτημένη πρόταση με υλοποιήσιμες προσδοκίες. Το πρόγραμμά του δεν είναι κούφιες
ρητορείες, είναι καρπός γνώσης και επίγνωσης των πραγματικών δυνατοτήτων του δήμου.
Η αρετή της επίγνωσης είναι πολύ σημαντική για κάθε είδους υποψηφιότητα, πολύ
περισσότερο για μια αυτοδιοικητική.

Για τον λόγο αυτό η υποψηφιότητα του Ελισάφ συγκεντρώνει στήριξη που διατρέχει τον
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πολιτικό ορίζοντα, από την Κεντροδεξιά ώς την Αριστερά. Αυτό ακριβώς ορίζει μια
πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ο Μωυσής Ελισάφ είναι ενεργός πολίτης σε όλη τη
ζωή του, από τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας -όταν η πολιτική δράση είχε κόστοςμέχρι σήμερα. Η πολιτική του ένταξη και δράση δεν υπήρξε ποτέ δογματική και διχαστική,
αλλά είχε και έχει πάντοτε όλα εκείνα τα γνωρίσματα ενός ανθρώπου με μεγάλη παιδεία,
που σκέφτεται, αμφιβάλλει, συζητάει, ρωτάει, αναθεωρεί.

Αφήνουμε για το τέλος κάτι εξίσου σημαντικό με όλα τα παραπάνω: επιτέλους ένας
Ρωμανιώτης Εβραίος δήμαρχος στα Γιάννινα! Σε μια πόλη στην οποία το εβραϊκό στοιχείο
υπήρξε ανέκαθεν κατεξοχήν ενσωματωμένο στην πολιτική κοινότητα. Επιτέλους, ο πρώτος
Εβραίος δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα!

Το γεγονός αυτό θα έχει μεγάλη συμβολική σημασία για την Ελλάδα και για τη θέση της
Ελλάδας στην Ευρώπη. Οσο ρίγος και αποστροφή μπορεί να δημιουργεί στη Χρυσή Αυγή το
ενδεχόμενο του πρώτου Εβραίου δημάρχου στην Ελλάδα, άλλο τόσο πρέπει αυτό να
κινητοποιεί τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια κρίσιμη επισήμανση. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια μιας
κάποιας πολιτικής ορθότητας απέναντι σε κάθε είδους μειονότητες, είθισται στην Ελλάδα
(και σε όλη την Ευρώπη) να τοποθετούν οι παρατάξεις στα ψηφοδέλτιά τους έναν, δύο ή και
περισσότερους μειονοτικούς, προκειμένου να δείξουν ότι δεν αδιαφορούν για τα κρίσιμα
προβλήματα των ανθρώπων που διαφέρουν μειονεκτώντας: μετανάστες, εθνικές ή
θρησκευτικές μειονότητες, πρόσωπα που ανήκουν στη λεγόμενη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και
ούτω καθεξής.

Η τάση αυτή είναι καλοδεχούμενη, διότι συμβάλλει με τον τρόπο της στο να μαθαίνουμε
όλοι μας να δεχόμαστε το διαφορετικό και να αποδεχόμαστε συνανθρώπους μας που
αποκλίνουν από τα επικρατούντα κοινωνικά πρότυπα. Η περίπτωση ωστόσο του Μωυσή
Ελισάφ δεν είναι τέτοια. Δεν είναι προϊόν μιας de facto ποσόστωσης.

Εδώ πρόκειται για την πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος αναδείχθηκε στους χώρους όπου
ανέπτυξε τη δραστηριότητά του και στην κοινωνία γενικότερα, όχι λόγω της ετερότητάς
του, αλλά εντελώς ανεξάρτητα από αυτήν. Αυτοί είναι οι λόγοι που η υποψηφιότητα του
Μωυσή Ελισάφ μας αφορά όλους. Θα αποφασίσουν βεβαίως οι Γιαννιώτες για την τύχη της
και εκεί, στα Γιάννενα, θα κριθεί και θα δοκιμαστούν ο ίδιος και ο συνδυασμός του. Η νίκη
του πάντως θα είναι μια νίκη με μακροπρόθεσμη σημασία για τον τόπο μας και για τη
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δημοκρατία μας!

*συγγραφέας

**καθηγητής Παντείου

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Συντακτών, 13.5.2019

3/3

