Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και Βενιαμίν Αλμπάλας έδωσαν
συνέντευξη στην αγγλόφωνη ισραηλινή εφημερίδα “JerusalemPost” με θέμα την επίδραση
της οικονομικής κρίσης στις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της “JerusalemPost” στις 24.10.2011,
με τίτλο «Φοβούμενοι τη χρεοκοπία, οι Έλληνες Εβραίοι ζητούν βοήθεια από αδελφούς
Οργανισμούς».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι δυο πρόεδροι και αναφέρονται στο άρθρο: «Οι
Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας πιθανόν να μην μπορέσουν να πληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους μέχρι το 2013, εκτός και αν λάβουν βοήθεια από εβραϊκούς οργανισμούς
του εξωτερικού».
Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Σαλτιέλ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης, η οποία έχει βοηθήσει σημαντικά όσες Ισραηλιτικές Κοινότητες στην
Ελλάδα χρειάστηκαν στήριξη, δήλωσε: «Φοβάμαι πως αν δεν γίνει κάτι ώστε να διασωθούν
οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας, θα βρεθούμε σε πολλή δύσκολη κατάσταση» και
πρόσθεσε πως «το χειρότερο από όλα είναι να μην μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να
λειτουργούν οι Συναγωγές, τα σχολεία και να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη».
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών, κ. Β. Αλμπάλας επεσήμανε πως «Η άσχημη οικονομική
κατάσταση έχει επηρεάσει αρκετά τις Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας και συγκεκριμένα
η μεγαλύτερη Κοινότητα της Ελλάδας, η Ι.Κ. Αθηνών είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική
κατάσταση».
Tα έσοδα του ΚΙΣΕ και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, τα οποία είναι ΝΠΔΔ και δεν
επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, προέρχονται από την αξιοποίηση
ακινήτων, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερα πληγεί λόγω της αυξημένης φορολογίας.
Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό ο κ. Αλμπάλας τόνισε: «Πολλά ακίνητα είτε δεν είναι
μισθωμένα, ή οι ενοικιαστές ζητούν μείωση ενοικίου κατά 40%, αλλιώς απειλούν ότι θα τα
αφήσουν».
Οι ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού απευθύνθηκε στην
AmericanJewishJointDistributionCommittee(JDC) ώστε να μπορέσουν οι Κοινότητες να
διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο λειτουργίας.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της JDCδήλωσε πως «Η JDCείναι σε στενή επικοινωνία με την
ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, εξετάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση στην εβραϊκή ζωή των Κοινοτήτων».
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