ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟ

Σε μία σεμνή αλλά γεμάτη συμβολισμούς τελετή, που έγινε στις 28.2.2020, στο Προεδρικό
Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος απένειμε στον Πρόεδρο του
ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ το μετάλλιο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, «για
το σύνολο του έργου του». Πρόκειται για μία από τις ανώτερες τιμητικές διακρίσεις της
Ελληνικής Πολιτείας.

Το παράσημο απονέμεται σε προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που με
τις πράξεις τους αυξάνουν το κύρος της Ελλάδος διεθνώς και διακρίνονται στους τομείς
της δράσης τους και στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση του Δαυίδ Σαλτιέλ η εξαιρετική τιμή
αντανακλάται στον Ελληνικό Εβραϊσμό, στην πλούσια ιστορία και στην πολυσχιδή δράση
του.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ στις τάξεις του Τάγματος του Φοίνικα, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο και τη δραστήρια
προσωπικότητά του. Στη συνέχεια επέδωσε στον κ. Σαλτιέλ το μετάλλιο και το Προεδρικό
Διάταγμα με την απόφαση για την απονομή.
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Φανερά συγκινημένος ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ στην αντιφώνησή του ευχαρίστησε τον κ.
Παυλόπουλο όχι μόνο για την τιμή που του αποδόθηκε αλλά και για την ενεργή στήριξη του
Προέδρου της Δημοκρατίας στα θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού. Με τους συμβολισμούς
του Φοίνικα, που αναγεννάται από την τέφρα του, ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Σαλτιέλ
τονίζοντας ότι «συνειρμικά φέρνει στο νου την αναγέννηση του Ελληνικού έθνους αλλά και
την αναβίωση της ελληνοεβραϊκής κοινότητας μετά τη Ναζιστική λαίλαπα. Τη δύναμη της
θέλησης για αναδημιουργία -ακόμη και μετά τους χαλεπότερους των καιρών- που είναι ένα
από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι Έλληνες, Χριστιανοί κι Εβραίοι». Και
έκλεισε την ομιλία του με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη που έχουν αποτελέσει οδηγό στη
ζωή του:
«Το πρώτο
σου χρέος στην κοινωνία είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να
φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, είναι να
παραδώσεις στα παιδιά σου τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσουν».

Παρόντες στην τελετή η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου Ράγια
Καλένοβα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, o πρέσβης του
Ισραήλ στην Ελλάδα Yossi Amrani, η πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα
Αγγελοπούλου, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA Δρ. Ευστάθιος
Λιανός – Λιάντης,
η βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πρόεδρος του
ΕΜΕ Μάκης Μάτσας, ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ και μέλη της οικογένειας Σαλτιέλ.

Σταχυολογώντας τη δράση του Δαυίδ Σαλτιέλ

Δαυίδ Σαλτιέλ -μέσα από τις ιδιότητές του ως Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης αλλά και αντιπρόεδρος του WJC- έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην Ελλάδα γενικότερα και τους Έλληνες Εβραίους
ειδικότερα, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, στην ανασυγκρότηση
και ευημερία των ελληνικών Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, καθώς και στη διατήρηση της
Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όχι μόνο ως οφειλόμενο χρέος στα 6.000.000 Εβραίους που
θανατώθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης αλλά και ως αιώνιο
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μήνυμα κατά του φασισμού και του ναζισμού.

Έχει συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην επίτευξη καίριων στόχων όπως: η θεσμοθέτηση της
Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, η ένταξη
της Ελλάδας στον οργανισμό «Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος
(IHRA)», ο επαναπατρισμός και η ταφή στη Θεσσαλονίκη των οστών του ήρωα του
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, η αναγνώριση της
απαλλοτρίωσης του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης και η αποζημίωση της
Κοινότητας, καθώς και η απόδειξη ότι η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατέβαλε
λύτρα για να απαλλαγεί από την καταναγκαστική εργασία πριν από την εκτόπισή της στο
Άουσβιτς, η ανέγερση δύο μνημείων εντός της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, η
επαναλειτουργία της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών, η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων
Ελλάδος και Ισραήλ, η οικονομική στήριξη της Ι.Κ.Θ. για την ανέγερση του Ιερού Ναού του
Αγίου Νικολάου της Νέας Υόρκης, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου
2001, η ένταξη των Ελλήνων επιζώντων του Ολοκαυτώματος στο πρόγραµµα Γερμανικών
αποζημιώσεων, η ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στην περιοχή του Παλαιού
Σιδηροδρομικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη κι επέκταση του Εβραϊκού
Μουσείου Θεσσαλονίκης, η αναδιοργάνωση του ιστορικού Αρχείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, η
συμβολή στη σύσφιξη των σχέσεων της Ελληνικής και Εβραϊκής Διασποράς, η προάσπιση
των Ελληνικών εθνικών θεμάτων στα διεθνή φόρα, ο διαρκής και ασυμβίβαστος αγώνας
κατά της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού.

Η προσφορά του Προέδρου του ΚΙΣΕ και Προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη
των σχέσεων της Ελλάδας με άλλα κράτη έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο Δ. Σαλτιέλ έχει τιμηθεί από την Ιταλία µε τους τίτλους του Cavaliere(2008), και του
Αξιωματούχου του Τάγματος του Αστέρα της Ιταλίας (2019), από τη Γαλλία µε τον τίτλο
του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής (2011), από τη Γερμανία µε τον Σταυρό της Αξίας του
Τάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (2017), καθώς και από την
Ισπανία µε τον Σταυρό του Τάγματος της Ισαβέλλας της Καθολικής (2018).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ EJC για την ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ του
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΣΕ
Από την τελετή παρασημοφόρησης από τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητή κ. Αθανασίου – Μελετίου Δημόπουλου και του Προέδρου του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, από την
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ιστοσελίδα της ΠτΔ, 28.2.2020
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