ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος επισκέφθηκε, το πρωί της Δευτέρας (22/7/2019) ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης. Τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του
Μουσείου, Σαμουήλ Μάτσας, ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου,
Βενιαμίν Αλμπάλας και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣ, Βίκτωρ Ελιέζερ. Τον Υπουργό
ξενάγησε, σε όλα τα τμήματα, η διευθύντρια του Μουσείου, αρχαιολόγος – μουσειολόγος,
Ζανέτ Μπαττίνου.

Αμέσως μετά, σε δηλώσεις τους, ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Σαμουήλ
Μάτσας εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του κ. Βορίδη «του πρώτου Υπουργού της
νέας Κυβέρνησης», όπως χαρακτηριστικά είπε και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ευτυχής που
καλωσορίζω τον κ. Βορίδη στο Μουσείο μας το οποίο συμβολίζει την ιστορία των Ελλήνων
Εβραίων στην Ελλάδα εδώ και 2.500 χρόνια. Τον υποδεχθήκαμε, τον ξεναγήσαμε και
χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣ, Βίκτωρ Ελιέζερ ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι σήμερα
διότι υποδεχόμαστε τον Υπουργό και τονίζω ότι τον υποδεχόμαστε ως ένα φίλο του
εβραϊκού λαού και προφανώς της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Καλωσορίσατε
κύριε Υπουργέ».

Στη δήλωσή του, μετά την επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ανέφερε τα εξής: «Ήρθα να
επισκεφτώ το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και ευχαριστώ για την υποδοχή τον κ. Πρόεδρο και
τον κ. Γενικό Γραμματέα. Είναι μία κίνηση η οποία κινείται σε δύο επίπεδα: Πρώτον, ότι η
ελληνική πολιτεία δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη της ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων
και της διαρκούς παρουσίας τους στον ελλαδικό χώρο από αρχαιοτάτων χρόνων αλλά και
στην καταπολέμηση του νοσηρού φαινομένου του αντισημιτισμού.

Δεύτερον, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό μουσείο. Επομένως, αυτοτελώς, ως ένα τμήμα
της ιστορικής γνώσης και της ταυτότητας της Ελλάδος έχει μεγάλη σημασία να
ενθαρρύνουμε την επίσκεψη σε αυτό το μουσείο αφενός για να δει κανείς την εξαιρετική
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δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοί του αφετέρου για να αποκτήσει
χρήσιμα στοιχεία γνώσης της ελληνικής ιστορίας. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επίσκεψή
μου αυτή αλλά και για το γεγονός ότι ο κ. Πρόεδρος και ο κ. Γραμματέας μοιράστηκαν μαζί
μου σχέδια που έχουν για το μέλλον τα οποία ελπίζω ως ελληνική πολιτεία να τα
υποστηρίξουμε».

Την επίσκεψή του στο ΕΜΕ είχε προανακοινώσει ο κ. Μ. Βορίδης στην από 21.7.2019 ανα
κοίνωσή του
, στην οποία τόνιζε:
"Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να διατυπώσω ξανά με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο
την αντίθεση μου σε κάθε ρητορική μίσους και άσκηση βίας που εκκινούν από ρατσιστικά
κίνητρα εναντίον οιασδήποτε κοινωνικής ή θρησκευτικής ομάδας. Και βεβαίως αυτό
περιλαμβάνει και την σφοδρή αντίθεση μου και στον αντισημιτισμό.

Η επίσκεψη μου στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σηματοδοτεί και την ανάγκη μου να
εκφράσω μια συγγνώμη προς τον Εβραϊκό λαό επειδή στο παρελθόν και ο ίδιος προσωπικά
καλλιέργησα πολιτικές και προσωπικές σχέσεις με αρνητές του Ολοκαυτώματος. Θέλω να
τονίσω με απόλυτη σαφήνεια ότι θα συμβάλλω στη καταπολέμηση του ρατσισμού, του
αντισημιτισμού και των αρνητών του Ολοκαυτώματος. Ενός εγκλήματος κατά της
ανθρωπότητας, που εκτέλεσαν οι ναζί εξοντώνοντας με βιομηχανικό τρόπο 6.000.000
Εβραίους, μεταξύ των οποίων και 65.000 Εβραίους συμπολίτες μας.

Είναι λοιπόν αυτή, για μένα, μια επίσκεψη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων αλλά και
πηγή γνώσης της μακρόχρονης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων», ανέφερε χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωσή του ο κ. Βορίδης.

Πηγές: Ελεύθερος Τύπος, 22.7.2019 & Μακεδονία, 21.7.2019

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΜΕ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
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