ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣ

Με την παρακάτω επιστολή το ΚΙΣΕ ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρωθυπουργό κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη για το «σημαντικό επίτευγμα» της επιστροφής των εβραϊκών
αρχείων από τη Μόσχα, που -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους ο
Πρόεδρος και ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ«φέρνει
ένα αίσιο τέλος σε μια χρονίζουσα μάχη της ελληνικής διπλωματίας»
. Το πλήρες κείμενο της επιστολής (9.12.2021) για την ιστορική αυτή απόφαση έχει ως
εξής:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθήσαμε την ανακοίνωσή σας, κατά την
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, για την επιστροφή των
προπολεμικών Αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων από τη Μόσχα.

Εκ μέρους του Συμβουλίου μας και σύσσωμου του Ελληνικού Εβραϊσμού σάς εκφράζουμε
τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας για το σημαντικό αυτό επίτευγμα, που
φέρνει ένα αίσιο τέλος σε μια χρονίζουσα μάχη της ελληνικής διπλωματίας. Η προσωπική
σας δέσμευση και οι καίριες ενέργειές σας αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την
επίτευξη του κοινού μας στόχου.

Στην επετειακή χρονιά των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα ανεξαρτησίας της
Ελλάδας, η ιστορία μας επιστρέφει σπίτι, επιτέλους! Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό τα αρχεία
αυτά φωτίζουν την ιστορική διαδρομή του, ιερά κειμήλια στα οποία καταγράφεται το φως
της ζωής και το σκοτάδι της λεηλασίας και του Ολοκαυτώματος. Η απόδοσή τους θα
σημάνει δικαιοσύνη και θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση για ένα κομμάτι του Ελληνικού λαού
που συνέβαλλε στην ανάπτυξη του τόπου του αλλά δεν υπάρχει πια, εκείνο των 60.000
Ελλήνων Εβραίων που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα Ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου.

Δραττόμεθα της ευκαιρίας να σας ευχαριστήσουμε και για το αμείωτο πρακτικό
ενδιαφέρον σας για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη, που σε συνδυασμό με τις ενέργειες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Π.
Πικραμμένου, είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα καταλήξει σε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα,
προσφέροντας στα Αρχεία την εστία που αποστερήθηκαν, στην εβραϊκή κοινότητα τις ρίζες
της και στην ιστορία τους χαμένους κρίκους της αλυσίδας της.
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Ευχόμαστε κάθε καλό και πάντα επιτυχίες στο έργο σας προς όφελος της χώρας μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ
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