ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΟΜΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ AJC

Το ΚΙΣΕ και η AJC συνεχίζουν μια παραγωγική συνεργασία δεκαετιών. Στη διάρκεια των
ετών αυτών και σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων η AJC έχει επανειλημμένα έρθει αρωγός του
Ελληνικού Εβραϊσμού. Κατά το τελευταίο διάστημα, για μία ακόμη φορά, η AJC έδειξε
έμπρακτα την αλληλεγγύη της με δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στήριξης σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση έχει πλήξει κοινότητες, οργανισμούς
και άτομα.

Η πιο πρόσφατη δωρεά της AJC οριστικοποιήθηκε ύστερα από την επίσκεψη του κ. Ντ.
Χάρις στην Ελλάδα και αφορά ποσό 48.000 $ υπέρ των ομήρων επιζώντων των ναζιστικών
στρατοπέδων ανά την Ελλάδα, που αποτελούν μία από τις πλέον ευαίσθητες ομάδες της
κοινότητάς μας. Τον Νοέμβριο του 2011 είχε προηγηθεί άλλη μια δωρεά της AJC, ύψους
$48.000 προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εν γένει κάλυψη αναγκών των
περιθαλπόμενων επιζώντων των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Η νέα
εισφορά έγινε προς το ΚΙΣΕ, το οποίο και θα διανείμει προς τις Ισραηλιτικές Κοινότητες
(πλην Θεσσαλονίκης) το κατ΄ αναλογία ποσό βάσει του αριθμού των επιζώντων ομήρων των
στρατοπέδων που οι κατά τόπους Κοινότητες έχουν γνωστοποιήσει στο ΚΙΣΕ.
«Συμπαραστεκόμαστε στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα με την οποία αισθανόμαστε στενά
συνδεδεμένοι», τόνισε ο κ. Ντ. Χάρις αναφερόμενος στις δωρεές της AJC. Aπό την πλευρά
του ΚΙΣΕ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Σαλτιέλ σε ευχαριστήρια επιστολή του προς την AJC
τόνισε: «Μέσω των δωρεών σας το Συμβούλιό μας θα μεριμνήσει για τη διατήρηση παροχής
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου υπηρεσιών προς τα άτομα εκείνα που υποφέρουν στα
τελευταία χρόνια της ζωής τους. Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και των οκτώ Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων της Ελλάδας εκφράζω προς τους φίλους της AJC τις ευχαριστίες, την
εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του Ελληνικού Εβραϊσμού».

* Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την προσφώνηση του κ. David Harris κατά τη
φετινή τελετή Μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.
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