ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣ ΑΣΑΝΑ 5781

Μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά ολοκληρώνεται, μια νέα αρχίζει. Στη διάρκεια των ημερών
που υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, το 5781, η παράδοση της θρησκείας μας υποδεικνύει την
ανάγκη μιας αναδρομής, μιας διαδικασίας αναγνώρισης, προγραμματισμού και αποφάσεων,
στο πλαίσιο αναζήτησης τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής και κοινοτικής
προόδου.

Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ για μια ευλογημένη Νέα Χρονιά γεμάτη
υγεία, δύναμη, δημιουργία και πρόοδο, παρουσιάζουμε μια συνοπτική επισκόπηση του έργου
του ΚΙΣΕ στην πρώτη χρονιά μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη, μάς έδειξε την
αξία της αλληλεγγύης αλλά και τη ματαιότητα των διαχωρισμών. Μας έδειξε πως το κακό
δεν κάνει διακρίσεις σε θρησκείες, χρώμα δέρματος ή φύλο και πως οι διαφορές πρέπει να
γεφυρώνονται και η ανοχή στη διαφορετικότητα είναι βασικός κανόνας ειρηνικής συμβίωσης
των ανθρώπων που προσπαθούν να συνεργάζονται για την καταπολέμηση αυτής της
πανδημίας και την ελαχιστοποίηση των θυμάτων της. Θρηνούμε για τις εκατόμβες των
θυμάτων και επαινούμε το σθένος όλων εκείνων που έχουν ταχθεί στην πρώτη γραμμή της
μάχης κατά του κορωνοϊού.

Οι εβραϊκές κοινότητες -ανά τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα- πρωτοστάτησαν σε
προσαρμοστικότητα, αμεσότητα, επινοητικότητα και ρυθμούς αναδιοργάνωσης για την
προστασία της υγείας όλων μας αλλά και για τη διαφύλαξη της κοινοτικής συνοχής και
αλληλεγγύης. Το ΚΙΣΕ ήταν από την πρώτη στιγμή σε επιφυλακή και στενή συνεργασία με
τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδας, καθώς και με τους κρατικούς φορείς για την
εύρυθμη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας στις συναγωγές, στα πνευματικά
κέντρα και στα νεκροταφεία. Συγχαίρουμε τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων της χώρας μας, τις ομάδες των εθελοντών καθώς και τα στελέχη των
διοικητικών υπηρεσιών για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν, χάρη στις οποίες
διανεμήθηκαν προϊόντα, γιορτάστηκαν οι γιορτές, τηρήθηκαν έθιμα, στηρίχθηκαν οι έχοντες
ανάγκη.
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Παράλληλα, η δράση του ΚΙΣΕ εστιάστηκε σε καίρια ζητήματα όπως την καταπολέμηση
του αντισημιτισμού και τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τη συμπαράσταση
προς τις Ι.Κ. Ελλάδος και την προβολή της πολιτισμικής ελληνοεβραϊκής κληρονομιάς, την
εφαρμογή αλλά και την ανάπτυξη των προγραμμάτων της Claims Conference, τις σχέσεις
με τους διεθνείς εβραϊκούς φορείς, τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ Ελλάδος – Ισραήλ.

Επιγραμματικά επισημαίνουμε την ενεργή συμμετοχή μας στα:

-Υιοθέτηση από την Ελλάδα των Ορισμών του IHRA για τον Αντισημιτισμό και την
Άρνηση του Ολοκαυτώματος, με ανακοίνωση του πρωθυπουργού, παρουσία του προεδρείου
ΚΙΣΕ.

-Ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός αναθέτει
την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.

-Τελετή για τα 75 χρόνια από την Απελευθέρωση του Άουσβιτς, στον χώρο του
Άουσβιτς, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού.

-Φόρουμ για το Ολοκαύτωμα και τον Αντισημιτισμό, στην Ιερουσαλήμ, υπό την
αιγίδα του Ισραηλινού Προέδρου, παρουσία του Έλληνα ΠτΔ, με τη συμμετοχή 45 αρχηγών
κρατών.

-Διοργάνωση εκδηλώσεων της Λουξεμβουργιανής προεδρίας του IHRA στη
Βέροια:
Πορεία Μνήμης, Συναυλία, Μνημείο Ολοκαυτώματος στο τ. εβραϊκό
νεκροταφείο, έκθεση ΕΜΕ, εκδόσεις για τους Εβραίους της Βέροιας.

-Συνέδριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τον Αντισημιτισμό.

-Σειρά διαλέξεων για τους Έλληνες Εβραίους στο Ελεύθερο Παν/μιο του Βερολίνου.
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-Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια από την αναστήλωση της Συναγωγής
Χανίων.

-Ολοκλήρωση έργου αναστήλωσης Συναγωγής Τρικάλων

- Έκδοση ηλεκτρονικού λευκώματος για τα 30 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων
μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ
και παρουσίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη
συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη του Ισραήλ.

Αγαπητοί μας,

Ακόμα κι όταν πρωτόγνωρες καταστάσεις απειλούν την ίδια την υγεία μας και
διαταράσσουν την καθημερινότητά μας, εμείς, όλοι μαζί ενωμένοι, οραματιζόμαστε
τη νέα χρονιά και προγραμματίζουμε τις δράσεις μας με την ελπίδα ότι, ΝΑΙ,
μπορούμε να τα καταφέρουμε -ως άτομα, ως πολίτες, ως κοινότητες, ως κοινωνία να πάμε μπροστά και το 5781 να είναι μια χρονιά ειρηνική και δημιουργική για τον
κόσμο όλο.

Μένουμε ασφαλείς– φοράμε μάσκες προστασίας –κρατούμε αποστάσεις –
τηρούμε τους κανόνες υγιεινής.

Να είστε όλοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο της Ζωής για μια ευτυχισμένη και γλυκιά
νέα χρονιά.

ΤΙΖΚΟΥ ΛΕΣΑΝΙΜ ΡΑΜΠΟΤ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δαυίδ Σαλτιέλ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ
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