ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ με ΗΓΕΤΕΣ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ

Η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, εκπρόσωποι των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων της Ελλάδος, οι Ραββίνοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο πρέσβης του Ισραήλ
κ. Γιόσι Αμράνι, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης, το μεσημέρι της Παρασκευής 3.4.20,
συζήτησαν για την κατάσταση και τα προβλήματα λόγω του κορωνοϊού και των έκτακτων
μέτρων που έχουν ληφθεί στην προσπάθεια περιορισμού της διάδοσής του. Την
τηλεδιάσκεψη συντόνισε ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ελιέζερ, ο οποίος ξεκινώντας τη
συνεδρίαση καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και επεσήμανε τη σπουδαιότητα αυτής της
επικοινωνίας και της αμοιβαίας ενημέρωσης προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος
δυνατός συντονισμός για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Ο Ισραηλινός πρέσβης, μαζί με το επιτελείο του -την Καρόλ Μιωνή και τον Ουίλιαμ
Αναγνωσταρά- καλωσόρισε με τη σειρά του τους συμμετέχοντες και τους ευχήθηκε καλή
υγεία. «Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις σε επίπεδο ατομικό, κοινοτικό, κοινωνικό,
εθνικό αλλά και παγκόσμιο. Είμαστε ένα σε αυτή τη μάχη κατά του ιού, όχι γιατί είμαστε
Εβραίοι, αλλά διότι είμαστε άνθρωποι. Όλη η ανθρωπότητα είναι ένα», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Αμράνι. Στη συνέχεια ο πρέσβης ενημέρωσε για την κατάσταση στο Ισραήλ
αναφερόμενος στη δημόσια υγεία, τα κρούσματα και τις προσπάθειες που γίνονται για τη
δημιουργία εμβολίου από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και για τις διαγνωστικές
εξετάσεις όσο το δυνατόν ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού.
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Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ μίλησε τόσο για τις συντονιστικές δράσεις του
ΚΙΣΕ, όσο και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ι.Κ. Θεσσαλονίκης για το Πέσσαχ και τη
βοήθεια των ασθενέστερων ομάδων. Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ έθεσε το θέμα των σοβαρών
οικονομικών επιπτώσεων της παρούσας κρίσης στις Κοινότητες και στη λειτουργία τους.

Τον λόγο έλαβαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι των
Κοινοτήτων ενημερώνοντας για την κατάσταση στις Κοινότητές τους, με κύριο
χαρακτηριστικό το ότι δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα σε καμία Κοινότητα, και ότι η
μέριμνα για τη διανομή ειδών «κασέρ λε Πεσσάχ» έχει πραγματοποιηθεί με άριστα
αποτελέσματα παντού. Η Γ.Γ της Ι.Κ. Αθηνών κα Ντέλια Αλχανάτη αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες της κοινότητας να κρατά την επικοινωνία με τα μέλη της μέσω
ενημερωτικών και υποστηρικτικών webinar, με ομιλητές γιατρούς και ψυχολόγους, καθώς
και στις αντίστοιχες δράσεις της νεολαίας. Για το Πέσαχ η Ι.Κ. Αθηνών διοργανώνει σέδερ
με τον Σοφολογιώτατο Ραββίνο Γκαμπριέλ Νεγρίν.

Την ανάγκη της πνευματικής καθοδήγησης, της εμψύχωσης και της υποστήριξης των
ανθρώπων, αλλά και την αισιοδοξία ότι θαύματα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και
στη σύγχρονη εποχή, τόνισαν οι Ραββίνοι Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν και Θεσσαλονίκης
Ααρών Ισραέλ.

Ο Λεόν Σαλτιέλ, υπεύθυνος του Γραφείου του World Jewish Congress στη Γενεύη,
ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες του WJC για τη στήριξη των Κοινοτήτων ανά τον κόσμο.
Αναφέρθηκε εκτενέστερα στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, 2.4.20, με τη
συμμετοχή 50 ηγετών ανά τον κόσμο, στην οποία εκ μέρους του ΚΙΣΕ έλαβε μέρος ο Γ.Γ.
του Δ.Σ. Β.Ι. Ελιέζερ. Στη διάρκειά της υπήρξε αλληλοενημέρωση για τη διεθνή κατάσταση,
με επίκεντρο τις Κοινότητες των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο. Χαρακτηριστικές
οι περιπτώσεις της Μεγ. Βρετανίας και της Γαλλίας όπου τα ποσοστά των νοσούντων
Εβραίων είναι υψηλά σε σχέση με την αναλογία του εβραϊκού πληθυσμού στις χώρες τους.
Αυτό πιθανότητα οφείλεται στις συναθροίσεις της γιορτής του Πουρίμ, γεγονός που
καταδεικνύει την αναγκαιότητα να συνεχίσουν παραμένουν κλειστές οι Συναγωγές.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά την τηλεδιάσκεψη του ΚΙΣΕ ήταν οι γενικότερες
επιπτώσεις της νέας κατάστασης. Ο κ. Σάκης Λεών, με αφορμή την κατάλυση του
Κοινοβουλίου στην Ουγγαρία από τον πρωθυπουργό Β. Ορμπάν, επεσήμανε τον κίνδυνο της
ανόδου του εθνικισμού, αλλά και του αντισημιτισμού.
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Οι γιατροί που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, οι καθηγητές Μάνος Αλχανάτης και
Μωϋσής Ελισάφ, μίλησαν με αισιοδοξία για το μέλλον, λέγοντας ότι οι επιστήμονες θα
βρουν τη λύση και ότι τους προσεχείς μήνες θα επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή μας.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ευχές για το Πέσσαχ, καλή υγεία σε όλους, και την ελπίδα
ότι σύντομα οι εβραϊκές οικογένειες και οι Κοινότητες θα ξαναβρεθούν μαζί και κοντά
γιορτάζοντας με ασφάλεια.

Με το μήνυμα της Εξόδου ολοκλήρωσε την τηλεδιάσκεψη ο Πρέσβης Αμράνι: «Καθώς σε
λίγο ξεκινά το Σαμπάτ Αγκαντόλ να ελπίσουμε ότι ένα νέο θαύμα πραγματοποιηθεί και η
ανθρωπότητα θα νικήσει τον ιό. Το φετινό Πέσσαχ ευχόμαστε ότι θα περάσουμε το ποτάμι
και θα φτάσουμε στην απέναντι όχθη της ασφάλειας και της Ελευθερίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Ανάρτηση της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα στο Facebook
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