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ΕΡΤ3, 9.12.2021, Δ. Σαλτιέλ: «Τα αρχεία μας είναι οι ρίζες μας»

"Μέχρι σήμερα λείπουν τα αρχεία μας και θα είμαστε χωρίς ρίζες αν δεν τα έχουμε", δήλ
ωσε στην ΕΡΤ3 ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Δαυίδ Σαλτιέλ
. "Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και πλέον θα μας
παραχωρηθούν", πρόσθεσε. "Μάλιστα, αυτά τα αρχεία θα ψηφιοποιηθούν και θα βρίσκονται
στο Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκης και αφορούν όλο τον
Ελληνικό Εβραϊσμό", κατέληξε ο κ. Σαλτιέλ. "Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 30 συναγωγές και
πολλά από τα αντικείμενα που εκλάπησαν από αυτές τα έχουμε βρει και τα έχουμε ζητήσει
από την Πολωνία και αναμένουμε την επιστροφή τους", επεσήμανε ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης. ΔΕΙΤΕ
ΕΔΩ
ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94.5, 9.12.2021, Δ. Σαλτιέλ: «Είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή
με όλους αυτούς που χάθηκαν»

Συγκίνηση προκάλεσε η γνωστοποίηση για την επιστροφή των εγγράφων στην Εβραϊκή
κοινότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος
μίλησε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Καρακιουλάχ.

«Καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ως σήμερα να επιστραφούν αυτά τα αρχεία. Όλοι
οι Εβραίοι είναι συγκινημένοι γιατί είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία θυμίζουν την
παρουσία των Ελλήνων Εβραίων στην Ελλάδα, είναι ιστορικά ντοκουμέντα, είναι
αλληλογραφίες με το κράτος, βαφτίσεις, περιτομές. Είναι αρκετό υλικό, νομίζω (γεμίζει)
ένα γραφείο.

Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν η πιο μεγάλη κοινότητα, οπότε πάντα είχε ένα
οργανωμένο σύστημα, διατηρούσε αρχεία. Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι με την δήλωση
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του Πούτιν και πραγματικά με την ανέγερση του μουσείου Ολοκαυτώματος, θα είναι αυτό
ένα μεγάλο κεφάλαιο όπου ερευνητές θα μπορέσουν να ερευνήσουν τα αρχεία».

Ανάλογες προσπάθειες για τον επαναπατρισμό των εγγράφων έγιναν το 2000 από τον
τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο αλλά και από την Ισραηλίτικη
κοινότητα, η οποία απέστειλε στη Μόσχα τον ερευνητή Πωλ Χάγουελ έτσι ώστε να
πιστοποιήσει την αυθεντικότητά τους. Παρόλο που ο ερευνητής πιστοποίησε ότι ανήκουν
στην εβραϊκή κοινότητα, τα έγγραφα δεν επέστρεψαν πίσω.

«Η επιστροφή των εγγράφων είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με όλους αυτούς που
χάθηκαν, είναι ιστορία, όχι μόνο των Εβραίων αλλά και όλης της Ελλάδας αυτή την μαύρη
περίοδο της κατοχής. Αυτό που έγινε ήταν ένα τραγικό έγκλημα και η επιστροφή των
εγγράφων έχει συγκινήσει τον εβραϊκό πληθυσμό διότι είναι σαν έρχεται κάποιος που ήταν
χαμένος και επιστρέφει στην πατρίδα» συμπληρώνει ο κ. Σαλτιέλ.

*Στοιχεία από ιστοσελίδες ERTNEWS, 9.12.2021 & THESSNEWS.GR, 9.12.2021
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