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Με το τραγούδι «Yerushalayim shel zahav» η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης
υποδέχθηκε στις 15.6.2017, στη Συναγωγή Μοναστηριωτών, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ,
Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του Σάρα.

«Είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτό το αρχιτεκτονικό διαμάντι που
συμβολίζει την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης», δήλωσε κατά την
άφιξή του.

Τον κ. Νετανιάχου καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος και Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Δαυίδ Σαλτιέλ
, ο οποίος αναφέρθηκε στην διαχρονική ιστορική
διαδρομή των Εβραίων στην Ελλάδα, τη σπουδαιότητα της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, την τεράστια καταστροφή που υπέστη την περίοδο του Ολοκαυτώματος,
αλλά και στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι επιζώντες για να αναβιώσουν την Κοινότητα
από τις στάχτες και να την καταστίσουν και πάλι ζωντανό κομμάτι της πόλης. Σημείωσε
επίσης ότι η επίσκεψη αυτή στην Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία για την Κοινότητα και
έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Πως σήμερα μετά από τη
λαίλαπα και οι οκτώ εναπομείνασες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, καθώς και το
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, προσπαθούν σκληρά να παραμείνουν ιδιαίτερα
δραστήριοι οργανισμοί. Τέλος, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας που θα γίνει
ένα παγκόσμιο μνημείο εναντίον του ρατσισμού, θα αλλάξει τον ορίζοντα της δυτικής
εισόδου της πόλης και το χάρτη των μνημείων και μουσείων της Ευρώπης για το
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Ολοκαύτωμα.

Στη δική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ , τόνισε ότι η ιστορία της
εβραϊκής κοινότητας της πόλης είναι συνυφασμένη με αυτή του εβραϊκού λαού καθώς «Η
φωτιά του 1917 κατέστρεψε και έκαψε κτίρια. Η φωτιά των ναζί έκαψε ανθρώπους».
Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μόλις το 3% όσων βίωσαν στο πετσί τους τη λαίλαπα του
Ολοκαυτώματος κατάφεραν να επιβιώσουν. Επισήμανε ότι πολλοί από τους επιζώντες
Θεσσαλονικείς που ζουν στο Ισραήλ «κουβαλούν» μέσα τους αγάπη και αναμνήσεις από τη
Θεσσαλονίκη. «Τη θυμούνται ως ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού, αλλά και ως προσωπική
μνήμη». Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Θεσσαλονικιού επιζώντα του Ολοκαυτώματος
Μοσέ Αελιόν, ο οποίος κάθε χρόνο ανάβει έναν από τους πυρσούς στο Μουσείο Yad Vashem
της Ιερουσαλήμ για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη «φυσική σχέση συνεργασίας» μεταξύ τριών πραγματικών
δημοκρατιών, όπως, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, αλλά και στα επιτεύγματα
της πατρίδας του σε διάφορους τομείς. Ολοκλήρωσε δε την ομιλία του αναφέροντας «Am
Yisrael chai» (Ο λαός του Ισραήλ ζει).

Ακολούθησε το άνοιγμα του Εχάλ Ακόδες από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον
Πρόεδρο του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ και η περιφορά των Σεφαρίμ (Περγαμηνών του Νόμου) από
τους Προέδρους των Ισραηλιτικών Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Λάρισας, υπό τη συνοδεία
ψαλμών.

Στη Συναγωγή έδωσαν το «παρών» ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολος Τζιτζικώστας, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής φιλίας Ελλάδος
Ισραήλ, Δημήτρης Σεβαστάκης, ο βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Jewish Agency for Israel, Natan Sharansky, η δ/ντρια του
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου, εκπρόσωποι εβραϊκών
Κοινοτήτων και Οργανισμών από όλη την Ελλάδα και πλήθος μελών της Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, αλλά και Κοινοτήτων από άλλες πόλεις.
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Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και η σύζυγός του Σάρα, η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη
από την υποδοχή του κόσμου στη Συναγωγή, αναχώρησαν μαζί με την πολυμελή
κυβερνητική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,
η οποία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, αργά το βράδυ από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
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