23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αντιπροσώπων των Ι.Κ. Ελλάδος - ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ

Την Κυριακή 8.9.19 εκπρόσωποι από τις 8 εν ενεργεία Ισραηλιτικές Κοινότητες της
Ελλάδος συμμετείχαν στις εργασίες του 23 ου Τακτικού Συνεδρίου Αντιπροσώπων των Ι.Κ.
Ελλάδος, που διοργάνωσε το ΚΙΣΕ, στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΣΕ και την εξέταση καίριων θεμάτων του
Ελληνικού Εβραϊσμού.

Στο Συνέδριο παρέστησαν ο Σοφολογιώτατος Ραββίνος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, ο
Πρόεδρος του ΟΠΑΙΕ Δαυίδ Ταραμπουλούς, η επιτετραμμένη της Πρεσβείας του Ισραήλ
Σαουσάν Χασόν, εκπρόσωποι των εν ανδρανεία Κοινοτήτων και των Εβραϊκών
Οργανώσεων.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος
καλωσόρισε τους Συνέδρους και τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια ο Ραββίνος Αθηνών
ευλόγησε το Συνέδριο και ευχήθηκε επιτυχή έκβαση των εργασιών.

Πρόεδρος του Συνεδρίου εξελέγη ο κ. Μαρσέλ Σολομών, Αντιπρόεδρος ο κ. Μωυσής
Μανουάχ, και Γ. Γραμματέας ο κ. Ααρών Βενουζίου.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ αναφέρθηκε στους άξονες δράσης του ΚΙΣΕ
κατά την τελευταία τριετία, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση
προγραμμάτων της ClaimsConferenceπρος όφελος των ομοθρήσκων, στις επιχορηγήσεις

1/5

23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αντιπροσώπων των Ι.Κ. Ελλάδος - ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΙΣΕ

από το εξωτερικό για έργα υποδομής των Κοινοτήτων –συντήρηση νεκροταφείων και
αναστήλωση συναγωγών. Τέλος, αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις παιδείας και πολιτισμού και
στη συνεργασία με την Πολιτεία.

Ο Γεν. Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ στην ομιλία του εστίασε κυρίως στη
δραστηριότητα του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, στις ενέργειες για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού, στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΚΙΣΕ και στην επικοινωνία τόσο με
τους ομοθρήσκους –μέσω των ηλεκτρονικών newsletter- όσο και με τις Κοινότητες αλλά και
με τους δημόσιους φορείς. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο επιτυχημένο έργο της Επιτροπής
Ακινήτων προς όφελος των οικονομικών του Οργανισμού.

Ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ Βενιαμίν Αλμπάλας αναφέρθηκε στις σχέσεις του ΚΙΣΕ με
τους διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς και τις κοινότητες του εξωτερικού, ενώ από την
πλευρά του ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ Δανιήλ Μπεναρδούτ έκανε συνοπτική ανάλυση των
οικονομικών στοιχείων και των εσόδων του ΚΙΣΕ, με αναφορά στους στόχους για την
επόμενη τριετία.

Σε μια σεμνή τελετή, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ απένειμε τιμητικές πλακέτες στους κ. Β.
Αλμπάλα και Μ. Σολομών, οι οποίοι, ύστερα από 21 χρόνια υπηρεσίας και επτά θητείες στο
Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, αποχωρούν καθώς -βάση του Καταστατικού του ΚΙΣΕ- έχουν εξαντλήσει το
επιτρεπόμενο όριο και δεν μπορούν να εκλεγούν πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε πνεύμα συγκίνησης ο κ. Σαλτιέλ τους ευχαρίστησε για το έργο τους, μίλησε για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά, και αφού τόνισε ότι η σοφία τους είναι
πολύτιμη τους κάλεσε να συνεχίσουν να συμβουλεύουν το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Φανερά συγκινημένοι οι τιμηθέντες ευχαρίστησαν το ΚΙΣΕ και μίλησαν για τα γεμάτα
δράση χρόνια προσφοράς τους.

Σύντομο χαιρετισμό και ευχές απηύθυνε προς το Συνέδριο και το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ η
επιτετραμμένη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Σαουσάν Χασόν, τονίζοντας την
άριστη συνεργασία μεταξύ της Πρεσβείας και του ΚΙΣΕ.
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Ακολούθησε συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων, η απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ.
του ΚΙΣΕ και οι εργασίες συνεχίστηκαν με συζήτηση επί σημαντικών θεμάτων του
Εβραϊσμού όπως: τα ζητήματα που προκύπτουν από τη νέα ισχύουσα νομοθεσία για τη
σφαγή κασέρ, οι ενέργειες του ΟΠΑΙΕ για τα επίδικα και καταληφθέντα ακίνητα, για τις
οποίες ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΟΠΑΙΕ κ. Ταραμπουλούς, η πορεία ενεργειών
αξιοποίησης ακινήτου στη Ρόδο. Ακολούθησαν τα θέματα της Ι.Κ. Λάρισας, που ανέπτυξε ο
κ. Μ. Μανουάχ: το δημογραφικό και η ενίσχυση της ΕΝΕ και των νέων ζευγαριών και η
δυνατότητα συνεργασίας του ΚΙΣΕ με Ραβίνο ο οποίος θα λειτουργεί σε συναγωγές σε όλη
την Ελλάδα.

Παρεμβάσεις έγιναν από τον Πρόεδρο της Ι.Κ. Τρικάλων Ιάκωβο Βενουζίου, ο οποίος
ενημέρωσε για την πορεία αναστήλωσης της Συναγωγής Καλ Καντός Γιεβανίμ,
ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ για την προσωπική του δέσμευση και τους
επιτυχημένους χειρισμούς του για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων από την Γερμανία.
Επίσης, από την Πρόεδρο της Μη Κεδροσκοπικής Εταιρείας της Συναγωγής Ετς Χαγίμ των
Χανίων κα Μαριάνα Ουίντερ, η οποία για πρώτη φορά παρέστη σε Συνέδριο του ΚΙΣΕ και
ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία και την μέριμνα με την οποία το ΚΙΣΕ
συμπαρίσταται σε όλα τα θέματα της Συναγωγής Χανίων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
του ΚΙΣΕ. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ανακοίνωσε τους υποψηφίους και διάβασε το ενιαίο
ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Δαυίδ Σαλτιέλ.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας, οι νέοι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία
να απευθυνθούν στο Συνέδριο των Κοινοτήτων και να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά
τους.

Ο Άρης Κωνσταντίνης, από την Αθήνα, και ο Άκης Ρομπίσα, από τη Θεσσαλονίκη, μίλησαν
για τις καταβολές, τις θέσεις τους, το μέχρι σήμερα έργο τους και τη δέσμευσή τους να
αφιερώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη του έργου του ΚΙΣΕ.

Ο Γεν. Γραμματέας του ΚΙΣΕ συνόψισε τους τομείς στους οποίους το ΚΙΣΕ θα εστιάσει το
έργο του για την επόμενη τριετία αναφέροντας χαρακτηριστικά: την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού και την υιοθέτηση του Ορισμού του Αντισημιτισμού του IHRAαπό την Βουλή.
Τη στήριξη, αναβάθμιση και ασφάλεια συναγωγών και νεκροταφείων, τη συνέχιση
συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, τη στήριξη της πρωτοβουλίας της Ι.Κ.
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Θεσσαλονίκης για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, τη συνέχιση των προσπαθειών για την
επιστροφή των Αρχείων των Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης και Αθηνών από τη Μόσχα, την
ενίσχυση των προγραμμάτων της Claims, τη συνεργασία με την Ελληνική Αντιπροσωπεία
στον IHRAγια τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας του 2021, τη συμμετοχή στις
εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τη στήριξη της
ΕΝΕ και τις σπουδές νέων στο Ισραήλ, τη συνεργασία με τις Κοινότητες σε καίρια θέματα
όπως η ασφάλεια, την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, την ενίσχυση των
δεσμών της ελληνοεβραϊκής κοινότητας με το Ισραήλ και τέλος τη συνέχιση της
συνεργασίας με τους διεθνείς εβραϊκούς οργανισμούς για την καταπολέμηση του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού σε διεθνές επίπεδο.

Ακολούθησαν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, το οποίο αποσύρθηκε για την πρώτη
του Συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΜΑΝΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΜΟΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΙΚΤΩΡ ΕΛΙΕΖΕΡ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΚΗΣ ΡΟΜΠΙΣΑ

ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΚΗΣ ΛΕΩΝ
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ΜΕΛΗ: ΑΑΡΩΝ ΑΒΔΕΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΑΝΘΗ, ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΜΑΚΗΣ ΜΑΪΣΗΣ, Σ
ΟΛΟΜΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ, ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ, ΡΕΓΓΙΝΑ
ΚΟΥΝΙΟ
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