ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ADL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αντιπροσωπεία Αμερικανών αξιωματούχων της ADL πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα
από 16 – 19.11.14 και είχε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υψηλόβαθμων
συναντήσεων. Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο Μπάρυ Κέρτις-Λάσερ και τον
διευθυντή Αβραάμ Φόξμαν, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον
αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια, τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο και τον γεν.
γραμματέα Θρησκευμάτων Γεώργιο Καλαντζή, με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Σχέσεων με το Ισραήλ κ. Κώστα Καραγκούνη, και με τον Διπλωματικό σύμβουλο
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Καλπαδάκη. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τους
πρέσβεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ επίσης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει
παρουσίαση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Μάζη για τη γεωπολιτική
σημασία των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και να επισκεφθεί το Μουσείο της
Ακρόπολης.

Στα πλαίσια των επαφών τους με τον Ελληνικό Εβραϊσμό επισκέφθηκαν το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μάκης Μάτσας, και ξεναγήθηκαν
στην έκθεση του Μουσείου. Επίσης, παρακάθησαν σε δείπνο εργασίας, που παρέθεσαν το
ΚΙΣΕ και η Ι.Κ. Αθηνών, στο Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας όπου τους υποδέχθηκαν ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ Βενιαμίν Αλμπάλας και ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών Μίνος Μωυσής και
εκπρόσωποι της ηγεσίας του Ελληνικού Εβραϊσμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε επίσης η
συνάντηση της αντιπροσωπείας της ADL με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, όπου τονίστηκε η αξία του διαθρησκειακού διαλόγου και ο
ρόλος της εκκλησίας στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού.

Κοινά θέματα που συζητήθηκαν σε όλες τις συναντήσεις ήταν η ανησυχία για την έξαρση
των ρατσιστικών και αντισημιτικών φαινομένων στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικά, η
ανάγκη καταδίκης και συνεχούς αντίδρασης στον ρατσισμό, καθώς και η ουσιαστικής
σημασίας προώθηση της παιδείας και των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερες
αναφορές έγιναν στην ιστορία και τη δράση του Ελληνικού Εβραϊσμού, καθώς και στα
ουσιαστικά βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του νεοναζισμού.
Κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλο συζητήθηκαν οι
περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ και οι προοπτικές για
ευρύτερη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων της ελληνικής και εβραϊκής Διασποράς.
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Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διευθυντής της ADL Α. Φόξμαν: «Το υψηλό επίπεδο
αντισημιτικών τάσεων στην Ελλάδα λειτούργησε ως αφύπνιση προς τους πολιτικούς και
θρησκευτικούς ηγέτες ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για αλλαγές. Ο πρωθυπουργός μας
διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει δραστικά και προληπτικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα
για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού».

- Σχετικά: &Delta;&epsilon;&lambda;&tau;ί&omicron;
&Tau;ύ&pi;&omicron;&upsilon; ADL&nbsp;

&Kappa;&Alpha;&Theta;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Nu;&Eta;,&nbsp;&nbsp;22.11
.14
, Συνέντευξη του Abraham Foxman (ADL) για τον αντισημιτισμό, το Ισραήλ,
την κατάσταση στη Μ. Ανατολή και τις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.
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