ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τα θερμότατα συγχαρητήρια στον κ.
Μωυσή Ελισάφ για την εκλογή του ως Δημάρχου της πόλης των Ιωαννίνων, η οποία συνιστά
επισφράγιση της πολυετούς προσφοράς του τόσο στην πόλη, όσο και στην επιστημονική
ζωή της χώρας.

Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην
ιστορία της Εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα,
αφού για πρώτη φορά Ελληνας Εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται Δήμαρχος. Μια επιτυχία
που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση. Οι πολίτες των Ιωαννίνων έδειξαν ότι
καταδικάζουν το μίσος που γεννάει η μισαλλοδοξία και ο αντισημιτισμός και εκτιμούν την
αξία ενός ανθρώπου ανεξαρτήτως της θρησκευτικής του πίστης.

Στην πόλη που κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος εξοντώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά η
Ισραηλιτική Κοινότητα, εκεί που σχεδόν 2000 ομόθρησκοί μας βρήκαν φρικτό θάνατο στα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, 75 χρόνια μετά, στην ίδια πόλη εκλέγεται Δήμαρχος
ένας απόγονος διασωθέντων του Ολοκαυτώματος. Ο Μωυσής Ελισάφ! Οι πολίτες των
Ιωαννίνων, επέλεξαν έναν άξιο άνθρωπο για να οδηγήσει την πόλη στο δρόμο της
ανάπτυξης και της προόδου. Εστειλαν όμως ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στο
φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και τον αντισημιτισμό.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Μωυσής Ελισάφ μαζί με τους συνεργάτες του, με πνεύμα ενότητας
και συνεννόησης με όλες τις δυνάμεις της πόλης, θα επιτελέσουν το έργο τους με επιτυχία,
προς όφελος της πόλης των Ιωαννίνων και των δημοτών της.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019
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Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΕΡΤ VIDEO, 7.6.2019: Ένας Εβραίος γιατρός στον δημαρχιακό θώκο των
Ιωαννίνων – Μιλά στην ΕΡΤ&nbsp;

ΕΡΤ VIDEO, 4.6.2019: Μωυσής Ελισάφ: Ο νέος Δήμαρχος Ιωαννίνων και η άλλοτε
ακμάζουσα Εβραϊκή κοινότητα&nbsp;

Ηπειρωτικός Αγών, 3.6.19: Δηλώσεις του Μ. Ελισάφ VIDEO

ΕΦΣΥΝ, 5.6.2019: Συνέντευξη Μωυσή Ελισάφ, «Οι Γιαννιώτες αψήφησαν
στερεότυπα και προκαταλήψεις»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2.6.2019:&nbsp; Νίκη για τον Μωυσή Ελισάφ στα Ιωάννινα Πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα
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