
Αγαπητοί φίλοι, 

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι απόψε μαζί σας στα εγκαίνια 

της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για την Ισραηλιτική 

Κοινότητα των Ιωαννίνων, της οποίας έχω τη μέγιστη τιμή να είμαι 

Πρόεδρος. 

Ευχαριστώ ολόψυχα το Εβραϊκό Μουσείο που αποτελεί κιβωτό μνήμης 

του Ελληνικού Εβραϊσμού αλλά και κινητήριο μοχλό παραγωγής νέας 

γνώσης και εμβάθυνσης στην πολυκύμαντη και τρικυμιώδη διαδρομή 

των ετερόκλητων εβραϊκών κοινοτήτων του ευρύτερου Ελλαδικού 

χώρου.  

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εβραϊκού Μουσείου κ. Μάτσα , που 

κατάγεται από τα Γιάννενα και που παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 

Αθήνα κουβαλάει μέσα του την πόλη μας και την Κοινότητα μας για την 

πολύτιμη και καθοριστική συμβολή του στη διατήρηση της μικρής 

δοκιμαζόμενης ιστορικής κοινότητας των Ιωαννίνων. 

Ευχαριστώ τη Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου κα Μπαττίνου που 

γεννήθηκε, μεγάλωσε και γαλουχήθηκε στα Γιάννενα για τις άοκνες 

προσπάθειες της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της 

Ρωμανιώτικης Κοινότητας των Ιωαννίνων. 

Πράγματι, τα Γιάννενα αποτέλεσαν για αιώνες τη μητρόπολη του 

Ρωμανιώτικου Εβραϊσμού που έλαμψε ως η Ιερουσαλήμ η επί των 

υδάτων της Παμβώτιδας κατά την εύστοχη διατύπωση ενός άλλου 

σημαντικού Ρωμανιώτη λόγιου του Σαμπεθάι Μάτσα. Στην πόλη μας 

ανάγλυφα αναδεικνύονται οι πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις, ωσμώσεις 



και αντιθέσεις των διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων 

διαμέσου των αιώνων και ο καθοριστικός ρόλος της κοινότητας μας. 

Τούτη η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει όλες τις ιδιαιτερότητες της 

Ρωμανιώτικης κοινότητας της πόλης μας που είχαν και έχουν σχέση με το 

ξεχωριστό λατρευτικό τυπικό, την αρχιτεκτονική της συναγωγής , τα 

ανεπανάληπτα συναγωγικά σκεύη και υφάσματα, καθώς και τα 

αποκλειστικά ρωμανιώτικα έθιμα και δρώμενα και τα γιαννιώτικα 

εβραϊκά τραγούδια που είναι αριστουργήματα της λαϊκής δημοτικής 

ποίησης σε ρωμαίικη λαλιά. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα 

ειδικά αναθήματα (σανταγιώθ) με τις αφιερώσεις στη συναγωγή με την 

ευκαιρία διάφορων περιστάσεων.  

Ένα τμήμα της έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου αφορά τον Γιοσέφ 

Ελιγιά, τον ποιητή της λίμνης, όπως εύστοχα αναφέρεται στο 

πρόγραμμα. 

Ο Γιοσέφ Ελιγιά, ο ποιητής προφήτης, αποτέλεσε την πιο εμβληματική 

πνευματική φυσιογνωμία του Ρωμανιώτικου Εβραϊσμού τον ταραγμένο 

20ο αιώνα, ο οποίος με μοναδικό τρόπο επιχείρησε την ποιητική σύζευξη 

του απαράμιλλου ελληνικού πνεύματος με την πλούσια εβραϊκή 

παράδοση και κληρονομιά της βιβλικής και μεταβιβλικής γραμματείας 

και λογοτεχνίας , θεολογικής και φιλοσοφικής και ανέδειξε τη διαλεκτική 

τους αντιφατική σχέση. 

Ο Γιοσέφ Ελιγιά είναι ο ακάματος ερευνητής , ο ανυποχώρητος 

αγωνιστής και εν τέλει ο Άνθρωπος με το Α κεφαλαίο. Είναι θα έλεγα τα 

3 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ποιητή που σηματοδοτούν 

αντίστοιχα τις 3 υπερβάσεις που πέτυχε στο εξαιρετικά σύντομο 

οδοιπορικό της ζωής του. 



Ξεκίνησε ανιχνεύοντας στο χώρο της ανάμεικτης Ελληνικής και Εβραϊκής 

παράδοσης , αναζητώντας τις διαφορές, τις κοινές ρίζες, το καθολικό από 

το ιδιαίτερο, το διαρκές από το εφήμερο. Στη συνέχεια ο Ελιγιά 

πραγματοποιεί την πρώτη του υπέρβαση. Η νέα διαφορά που προβάλλει 

εμπρός του είναι το ΄΄ποιος είναι με ποιον΄΄ και ΄΄ποιος είναι εναντίον΄΄ 

και ΄΄ζωσμένος από ολούθε από τη φτώχεια και κυνηγημένος με κείνον 

τον τρόπο που ξέρουν στην επαρχία να κυνηγούνε’’ αποφαίνεται ‘’οι 

φτωχοί με τους φτωχούς και οι αρχόντοι με τους αρχόντους’’. Είναι η ώρα 

του επαναστάτη ποιητή, με τις γνωστές δυσάρεστες εκπλήξεις. Όμως 

‘’δεν ζητιανεύει λευτεριά, δεν ζητιανεύει χάρη’’. Τώρα όμως συναντάει 

το τρίτο κριτήριο διαχωρισμού των ανθρώπων. Τον πόνο. Και τον 

συναντάει αφού στο μεταξύ ξεπεράσει εθνικούς, θρησκευτικούς και 

άλλους διαχωρισμούς. Και αφού πραγματοποιήσει και την ύστερη του 

υπέρβαση απευθύνεται στο ΄΄γλυκό Ιησού΄΄ με τους μνημειώδεις του 

στίχους: 

΄΄Δεν είσαι ο πρώτος, μήτε και ο στερνός Εσταυρωμένος 

γλυκέ Ιησού, στον κόσμο αυτόν της πίκρας και του φθόνου 

Κι όμως η δόξα σου άσπιλη μες των θνητών το γένος 

Από τον καιρό του Γιοσέφ Ελιγιά πέρασαν 80 χρόνια. Συντελέστηκαν στο 

μεταξύ καταιγιστικές αλλαγές. Τα πράγματα όμως δεν έγιναν καλύτερα. 

Και παραμένουν πάντα επίκαιροι ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά 

οι προφητικοί στίχοι του Σικελιανού: 

΄΄Νότος, Βοριάς, Ανατολή και Δύση μέγας Σταυρός 

Κι’ απάνω βλέπω τώρα του ανθρώπου το πνεύμα καρφωμένο’’ 



Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων είναι σήμερα μια μικρή κοινότητα 

των 50 ατόμων που δίνει μάχη με το χρόνο για την επιβίωση της και τη 

διατήρηση της πλούσιας και μοναδικής παράδοσης της. Η συνεισφορά 

του Εβραϊκού Μουσείου και με τη σημερινή έκθεση στην προβολή και 

διατήρηση αυτής της ανεπανάληπτης κληρονομιάς είναι ανεκτίμητη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


