ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΒΙΒΛΙΟΥ για τον ΓΙΟΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ

«Τιμώντας το παρελθόν τιμούμε τις ρίζες μας. Τιμώντας όμως ιδιαίτερα το ηπειρωτικό
παρελθόν μας, τιμούμε τις γενέθλιες ρίζες μας, τις ισοβίως αγέραστες που μας τρέφουν σε
όλη μας τη ζωή και μας συνοδεύουν σε κάθε περιπλάνησή μας. Τιμώντας τους ανθρώπους
του πνεύματος που σημάδεψαν με την παρουσία τους τα ηπειρωτικά γράμματα, τιμούμε την
πνευματική ιδιαιτερότητα του τόπου μας». Είναι τα λόγια με τα οποία ο πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων κ. Μωϋσής Ελισάφ άρχισε την ομιλία του στην
εκδήλωση για την παρουσίαση του δίτομου έργου του κ. Λέοντα Ναρ, το οποίο αφορά στο
συνολικό έργο του Γιαννιωτοεβραίου ποιητή Γιοσέφ Ελιγιά. Η εκδήλωση έγινε στις 6.10.10,
στη Ζωσιμαία Ακαδημία στα Γιάννενα.
Ο κ.
Ελισάφ επισήμανε τη σημασία του έργου αυτού, ως προς τον ποιητή, τον οποίο
χαρακτήρισε ακάματο ερευνητή, ανυποχώρητο αγωνιστή και εν τέλει Άνθρωπο με Α
κεφαλαίο, χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν, όπως τόνισε, αντίστοιχα τις τρεις
υπερβάσεις που πέτυχε στο εξαιρετικά σύντομο οδοιπορικό της ζωής του.
Ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Νούτσος παρουσίασε το συγγραφέα και το δίτομο πόνημά του
με μια ομιλία στην οποία σκιαγράφησε στην ουσία τον ίδιο τον Γιοσέφ Ελιγιά. Άρχισε
μάλιστα την ομιλία του με αναφορά σε εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και που αφορούσαν τους Εβραίους και τον ποιητή. Αναφορά
έκανε και σε ποίημα του Ελιγιά το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα
«Ηπειρωτική Ηχώ», τον προπομπό του Ηπειρωτικού Αγώνα.
Στη «γνωριμία» του με τον ποιητή, το 1968, αναφέρθηκε κι ένας άλλος άνθρωπος του
πνεύματος, ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς. Τον χαρακτήρισε μάλιστα ως τον μικρότερο αδελφό
του, που μαζί με τον επίσης μικρότερο αδελφό του Κώστα Κρυστάλλη επηρέασαν τη δική
του πορεία και ανέλιξη στην ποίηση.
Στο τέλος ο συγγραφέας Λέων Ναρ ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην έκδοση του
βιβλίου του που το χαρακτήρισε ως αποκατάσταση του ακρωτηριασμένου έργου του Γιοσέφ
Ελιγιά. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία ο συγγραφέας ανακοίνωσε την
υπό έκδοση νέα μελέτη του με θέμα τους Εβραίους βουλευτές της Θεσσαλονίκης.
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