ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ

Στις 28 & 29.11.2016, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και μέλη του προεδρείου
συζήτησαν θέματα του Ελληνικού Εβραϊσμού σε σειρά πολιτικών συναντήσεων με τους:
υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Αμανατίδη, αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά.

Στον υφυπουργό Εξωτερικών (φωτογραφία πάνω) τέθηκαν δύο χρονίζοντα όσο και
ουσιώδη θέματα: η επιστροφή των ιστορικών προπολεμικών Αρχείων της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης από τη Μόσχα και η εγκατάσταση μόνιμης έκθεσης για το
Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων σε Περίπτερο του Άουσβιτς (στο μπλοκ 18). Όπως
τόνισε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, τα ζητήματα αυτά -που εκκρεμούν εδώ και δύο δεκαετίες,
εγκλωβισμένα μεταξύ διπλωματικών διαπραγματεύσεων- αποτελούν κομμάτι της
ίδιας της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού Εβραϊσμού, και παράλληλα πολύτιμη πηγή
ιστορικών γνώσεων.

Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο
(φωτογραφία κάτω) συζητήθηκε το θέμα της ανέγερσης στη Θεσσαλονίκη του Μουσείου
Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που υλοποιείται
με χορηγία της Γερμανίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο κ. Φάμελλος, αφού
εξέτασε το ντοσιέ με τις μακέτες και τις λεπτομέρειες του έργου, δήλωσε ένθερμος
υποστηρικτής του και τόνισε ότι το Υπουργείο θα επισπεύσει τυχόν αιτήματα ρύθμισης του
χώρου ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωση του Μουσείου.

Ο υφυπουργός περιέγραψε το Μουσείο ως σημαντικό πυρήνα δραστηριότητας πολιτισμού
και σπουδών που θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικά την εικόνα της χώρας.

Κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά, οι εκπρόσωποι του ΚΙΣΕ έθιξαν το καίριο θέμα των
αντισημιτικών αναφορών στον Τύπο και το Διαδίκτυο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διάδοση
αντιεβραϊκού μίσους μέσω ιστολογίων και εφημερίδων που με ποταπά ρατσιστικά κίνητρα
διαδίδουν ακόμη και ψευδολογίες, όπως ότι οι «Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους» κ.ά.
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συναφή. Ο κ. Παππάς εξέφρασε την πάγια και σταθερή θέση της Κυβέρνησης για καταδίκη
του αντισημιτισμού και κάθε μορφής ρατσισμού.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και οι: Α’
αντιπρόεδρος κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, Β΄ αντιπρόεδρος κ. Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ και ο Γεν. Ταμίας
κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ.
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