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Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

Αρ. Πρωτ. : 725 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, συνήλθε εκτάκτως ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μίνου Μωυσή, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση της απώλειας 

του  

ΜΩΫΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ 

 

Ο Μωυσής – Μάκης Κωνσταντίνης υπήρξε μια σπάνια ηγετική προσωπικότητα για τον Ελληνικό 

Εβραϊσμό. Για πολλές δεκαετίες προσέφερε εθελοντικά τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε πολλά και ποικίλα 

ζητήματα της Εβραϊκής Κοινότητας στην Ελλάδα. Για σχεδόν 15 χρόνια υπήρξε πρόεδρος του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συμβουλίου και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιμονή και ρεαλισμό ηγήθηκε του Ελληνικού 

Εβραϊσμού, δίνοντας δύσκολους αγώνες για τα διακυβεύματά του και εκπροσώπησε τις Εβραϊκές 

Κοινότητες επάξια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν απόλυτα προσηλωμένος στην 

αποστολή του και αντιμετώπισε με θάρρος και αποφασιστικότητα τον αντισημιτισμό από πολλές πλευρές. 

Ανέπτυξε σχέσεις με όλες τις κορυφαίες Εβραϊκές Οργανώσεις στον κόσμο, με την επίσημη Ελληνική 

Πολιτεία, με την Πνευματική και Θρησκευτική ηγεσία της χώρας, σχέσεις ειλικρινείς και αμοιβαίου 

σεβασμού και τις έθετε πάντα την υπηρεσία της ευγενούς αποστολής του να υπηρετεί τις Εβραϊκές 

Κοινότητες στην Ελλάδα. Ο Μάκης Κωνσταντίνης ήταν επίσης ένας διακεκριμένος λόγιος άνθρωπος με 

τεράστιο πολιτιστικό και πνευματικό υπόβαθρο, λάτρης της ιστορίας και της ιστορικής έρευνας, με 

πλήθος εκδόσεων, άρθρων, βιβλίων και μελετών. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός στέκεται με οδύνη στην 

απώλειά του και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών στην οποία ήταν υπερήφανος που ανήκε, εκφράζει 

την ευχή να είναι παντοτινή και ευλογημένη η μνήμη του.   

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα: 

 Να διατεθεί τιμής ένεκεν ο χώρος ταφής του στο τμήμα των τιμητικών τάφων του Εβραϊκού 

Τμήματος στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών 

 Να παραστεί στην κηδεία του 

 Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του 

 Να εκφωνηθεί επικήδειος χαιρετισμός  

 

 

          Μίνος Μωυσής                                    Ζοζέφ Μιζάν 

            
           Πρόεδρος              Γεν. Γραμματέας 


