23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑΙΕ - Εκλογή νέου Δ.Σ.

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 23 ο τακτικό συνέδριο του
ΟΠΑΙΕ και οι εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 13 αντιπρόσωποι από τις 8 εν ενεργεία Κοινότητες, οι
αναπληρωτές τους, μέλη του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και ο διευθυντής, μέλη του Δ.Σ και της Γ.Σ. της
Ι.Κ. Αθηνών, η κα Παπαδοπούλου, νομική σύμβουλος και το απερχόμενο Δ.Σ. του ΟΠΑΙΕ,
καθώς και οι νέοι υποψήφιοι.

Ο ραβίνος Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν προσευχήθηκε για την καλή διεξαγωγή των εργασιών
και την καλή συνεργασία όλων όσων ασχολούνται με τα κοινά ώστε να λαμβάνονται
αποφάσεις και να γίνονται ενέργειες για το καλό του εβραϊσμού.

Ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Δαυίδ Ταραμπουλούς καλωσόρισε τους
παριστάμενους και εξέφρασε τη θέση του για τα πεπραγμένα της τριετίας και τους
στόχους της επόμενης. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι αντιπρόσωποι των Κοινοτήτων
Ιωαννίνων, Τρικάλων, Λάρισας και Αθηνών και η κα Μαγρίζου διάβασε κείμενο του ραβίνου
Λάρισας Ηλία Σαμπεθάι προς τιμήν και εις μνήμην του πρόσφατα αποβιώσαντος Μώρις
Μαγρίζου, επί σειρά ετών προέδρου της Ι.Κ. Λάρισας και Β’ Αντιπροέδρου του ΚΙΣΕ.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η έκθεση πεπραγμένων 2019-2022 του ΟΠΑΙΕ, η
δραστηριότητα του οποίου έχει «αναζωπυρωθεί» παρά την παρέλευση τόσων ετών. Δεν
έχει σταματήσει να αναζητά ακίνητα, να διευρύνει τον κύκλο των συνεργατών που μπορούν
να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα και να ξεκινά δικαστικούς αγώνες για διεκδίκηση
περιουσιών. Στις δραστηριότητες αυτές που έγιναν σημαντικό ρόλο έπαιξε η ύπαρξη του
κτηματολογίου που μας άνοιξε νέους δρόμους.

Η Κοινότητα Θεσσαλονίκης συνδράμει τον ΟΠΑΙΕ με την ενεργή συμμετοχή στις
υποθέσεις μας της νομικής της συμβούλου κας Μωϋσή και του μηχανικού κ. Ναχμία και
άλλων συνεργατών τους.
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Επίσης, γίνεται χρήση του Αρχείου μας από ερευνητές γιατί διευκολύνει πολύ η
ψηφιοποίηση που έχει ήδη γίνει και εξακολουθεί να γίνεται από δύο φορείς παράλληλα.
Έτσι εκτός από την ενασχόλησή μας με τα ακίνητα έχουμε επεκταθεί και σε άλλους τομείς
ιστορικού ενδιαφέροντος για την περίοδο του Ολοκαυτώματος, όπως π.χ. τη δράση της
ΥΔΙΠ, των μεσεγγυούχων, κ.λπ.

Ο ΟΠΑΙΕ ευελπιστεί ότι, με την ευνοϊκή έκβαση της μεγάλης υπόθεσης διεκδίκησης
ακινήτων που κινεί εδώ και τρία χρόνια με την βοήθεια και τη συνεργασία των Προέδρων
του ΚΙΣΕ και του ΟΠΑΙΕ κ.κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και Δαυίδ Ταραμπουλούς, θα μπορέσει να σταθεί
και πάλι αρωγός στην ανάγκες των Κοινοτήτων όπως γινόταν στο παρελθόν.

Ακολούθησαν εκλογές και η ανάδειξη του νέου Δ.Σ. ως εξής:

Δαυίδ Ταραμπουλούς: Πρόεδρος

Μπέλλα Ααρών: Αντιπρόεδρος

Χάνα Πίντο: Γενική Γραμματέας

Ηλίας Νεγρίν: Ταμίας

Βεατρίκη Μαγρίζου: Αναπλ. Γραμματέας

Ιωσήφ Ταραμπουλούς: Αναπλ. Ταμίας

Μέλη: Ηλίας Μπορμπόλης, Πίγχας Παρέντε & Σοφία Χάτζη
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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

ΟΠΑΙΕ
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