22ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ – Αθήνα 18 Σ

Στις 18.9.2016 συγκλήθηκε στην Αθήνα το εξ αναβολής 22 ο Τακτικό Συνέδριο Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων Ελλάδος για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με δέηση που ανέπεμψε ο Ραββίνος Αθηνών κ.
Γκαμπριέλ Νεγρίν. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του απερχομένου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσή
Κωνσταντίνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύχρονη ενασχόλησή του με τον Ελληνικό
Εβραϊσμό και απευθύνθηκε συγκινημένος στη νέα γενιά που θα αναλάβει τα ηνία του.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Λάζαρος Αρούχ, αφού καλωσόρισε τους
Αντιπροσώπους, έκανε μια ενημερωτική ανασκόπηση των εργασιών της 26 ης Ιουνίου και
στη συνέχεια συζητήθηκε η έκθεση πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης για την
περίοδο 27 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2016. Οι Αντιπρόσωποι ψήφισαν ομόφωνα την
απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την εκλογική διαδικασία, αναγνώστηκε ο κατάλογος
των υποψηφίων και έγινε η ψηφοφορία, κατά την οποία το ενιαίο ψηφοδέλτιο που
προτάθηκε από τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Αθηνών και Θεσσαλονίκης έλαβε 12 ψήφους
έναντι μιάς του ψηφοδελτίου του κ. Γιομτόβ (Ακη) Ρομπίσα.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου συνεχάρη το νεοεκλεγέν Δ.Σ., το οποίο αποσύρθηκε για την
πρώτη του Συνεδρίαση και τη συγκρότηση σε Σώμα. Το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ
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ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ

ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

Αναπλ. Γεν. Ταμίας: ΜΑΚΗΣ ΜΑΪΣΗΣ

Μέλη: ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ

ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕ

ΜΟΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΘΙΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ
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ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΓΙΟΜΤΩΒ

ΣΑΚΗΣ ΛΕΩΝ

Ο νέος πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ανακοίνωσε τη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου και στην ομιλία του που ακολούθησε υπογράμμισε τα καίρια θέματα του
Ελληνικού Εβραϊσμού στα οποία η νέα διοίκηση θα εστιάσει το έργο της. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε σε μεγάλα ζητήματα όπως τα προγράμματα στήριξης των μικρών Κοινοτήτων για τη
συνέχιση της εβραϊκής ζωής στην Ελλάδα, τη στήριξη των νέων ώστε να έχουν κίνητρο και
να παραμείνουν στην Ελλάδα και να στελεχώσουν τις Κοινότητές τους, την περαιτέρω
υποστήριξη των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, τα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο
την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την εξάλειψη των προκαταλήψεων, τη σημασία
των πολιτιστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της εβραϊκής ταυτότητας, τη συνεργασία
με διεθνείς οργανισμούς κ.ά.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν - Αμπα παρέστη στην τελική φάση του
Συνεδρίου και με σύντομη ομιλία της χαιρέτισε το Συνέδριο, το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, εξέφρασε
την εκτίμησή της για το έργο της προηγούμενης διοίκησης και ευχήθηκε στη νέα διοίκηση
καλή επιτυχία στο έργο της. Με την ευκαιρία αυτή η κα Μπεν-Αμπα απευθύνθηκε στις
Ισραηλιτικές Κοινότητες τονίζοντας την πρόθεσή της για περαιτέρω συνεργασία μαζί τους
για την πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων στις πόλεις τους.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με ευλογία του Ραββίνου Αθηνών στο νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, καθώς
και με τα συγχαρητήρια και τις ευχές που απηύθυναν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι
εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανισμών.
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