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Στις 5.11.2021, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ έδωσε στην κα Μαρία
Μανάκα, προϊσταμένη της ΕΡΤ Ορεστιάδας, ραδιοφωνική συνέντευξη για την προσπάθεια
ανάδειξης της ιστορικής αξίας της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει απομείνει
από το Εβραϊκό στοιχείο στον Έβρο. Στις 9.11.2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ
Ορεστιάδας το παρακάτω άρθρο με τίτλο «Αξιοποιείται η Εβραϊκή μνήμη στον Έβρο».

Ακούστε ΕΔΩ & ΕΔΩ αποσπάσματα από την συνέντευξη.

Με οδηγό να μην μείνουν κενά γράμματα το «Δεν ξεχνώ» ή το «Ποτέ πια», το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας προχώρησε σε μια συνεργασία με δήμους, όπου υπάρχουν
ακόμη μνημεία που μαρτυρούν την ύπαρξη και άνθηση του Εβραϊκού στοιχείου στη χώρα.

Μια από αυτές τις συνεργασίες αποτελεί και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όπου σε
πρόσφατη επίσκεψη μελών του ΚΙΣ, δρομολογήθηκε η συντήρηση και αξιοποίηση των
Εβραϊκών νεκροταφείων της πόλης ώστε ένα κομμάτι της ιστορίας να παραμείνει ζωντανό
για να θυμίζει το πέρασμα του Εβραϊκού πληθυσμού.

Σημαντική συμβολή στην συνεργασία αυτή αποτέλεσε η προτροπή του Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, ο οποίος πριν από δυο χρόνια θέλησε να δημιουργήσει μνημείο
μέσα στον χώρο της Μητροπόλεως, στην μνήμη των 130 Εβραίων Αλεξανδρουπολιτών. Μια
κίνηση που δημιούργησε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας των δυο πλευρών, οδηγώντας
στην σημερινή απόφαση με τον δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Βίκτωρ Ελιέζερ, μιλώντας
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής αξίας της
μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει απομείνει από το Εβραϊκό στοιχείο και που
μόνο οι επιγραφές προ 200 χρόνων μαρτυρούν κάτι τέτοιο. «Όσοι επισκεφθούν το χώρο θα
καταλάβουν τι υπήρχε και τι δεν υπάρχει πλέον λόγω της βάρβαρης βίας εις βάρος του
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Ελληνικού λαού και των Εβραίων, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι», τόνισε με
έμφαση.

Η Εβραϊκή κοινότητα στο Διδυμότειχο

Αναφορά έγινε και στην ανθούσα Εβραϊκή κοινότητα του Διδυμοτείχου καθώς και στο
πιθανό ενδιαφέρον – πρόσκληση του Δήμου για την αξιοποίηση του υπάρχοντος Εβραϊκού
κοιμητηρίου, αλλά και στο γεγονός της μη παραμονής Εβραίων στις μέρες μας στις πόλεις
του Έβρου (Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Σουφλί) όπου μεγαλούργησαν στο
παρελθόν. Πόλεις που δεν είχαν τη χαρά να τους καλοδεχθούν, αφού ο γυρισμός ήταν
επώδυνος. Δεν έμεινε κανείς. Σπίτια, συγγενείς, αλλά και Εβραϊκή ζωή. Γιατί δεν μπορεί να
διατηρηθεί χωρίς συναγωγή, χωρίς σχολείο, χωρίς Ιερολειτουργούς, χωρίς παράδοση.

«Θα πρέπει να υπάρχει η βούληση της τοπικής κοινωνίας, συνέχισε ο κ. Ελιέζερ
απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την εκδήλωση η όχι ανάλογου ενδιαφέροντος και από
την πόλη του Διδυμοτείχου. «Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με την μέθοδο της επιβολής.
Αν οι ίδιοι δεν έχουν διάθεση να συντηρήσουν να αναδείξουν τέτοιου είδους τόπους δεν
μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς κάθε φορά που διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον της τοπικής
κοινωνίας είτε αφορά τις δημοτικές αρχές, είτε την Εκκλησία, είτε το Πανεπιστήμιο,
ανταποκρινόμεθα. Κι αφού η εκταφή απαγορεύεται, τότε οδηγούμαστε σε ένα ακόμη
εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο από την πλευρά της μνήμης».

*Στοιχεία ιστοσελίδα ertnews.gr, 9.11.2021
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