ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ WJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από 5 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2016 εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου ( WJ
C
),
και συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ρόμπερτ Σίνγκερ και ο αναπληρωτής του
υπεύθυνος για διπλωματικά θέματα κ. Μαράμ Στερν, επισκέφθηκαν την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη και είχαν συναντήσεις με τον επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και την ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού. Η
επίσκεψη είχε τόσο εθιμοτυπικό όσο και επετειακό χαρακτήρα καθώς το WJC γιορτάζει τα
80 &chi;&rho;ό&nu;&iota;&alpha;
από την ίδρυσή του και το ΚΙΣΕ –που είναι μέλος του από το 1951- συμπληρώνει φέτος 65
χρόνια συνεργασίας με το WJC.

Στην Αθήνα οι κ. Σίνγκερ και Στερν συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά, τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, τον υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη και τον γεν.
γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή, τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρέσβη του Ισραήλ στην
Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν Αμπα και την επιτετραμμένη κα Σαουσάν Χασόν.

Οι εκπρόσωποι του WJC είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα αξιοθέατα της Αθήνας, να
έχουν επαφές με τον Ελληνικό Εβραϊσμό, την Ι.Κ. Αθηνών και να επισκεφθούν το Εβραϊκό
Μουσείο Ελλάδος. Στα γραφεία του ΚΙΣΕ έγινε ενημερωτική συνάντηση με τη συμμετοχή
του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, των προέδρων των Ι.Κ. Ελλάδος και του προεδρείου της Ι.Κ. Αθηνών. Οι
εκπρόσωποι του WJC σχημάτισαν αναλυτική εικόνα για τα ζητήματα και τις προκλήσεις
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που αντιμετωπίζουν οι κατά τόπους Ισραηλιτικές Κοινότητες, κυρίως οι μικρότερες
αριθμητικά οι οποίες αγωνίζονται για τη συνέχιση της λειτουργίας τους αλλά παράλληλα
διατηρούν έντονη πολιτιστική δράση και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις τοπικές
κοινωνίες. Στη συνέχεια, στα γραφεία της Ι.Κ. Αθηνών, οι κ. Σίνγκερ και Στερν
συναντήθηκαν με την ηγεσία και τα στελέχη της Κοινότητας, πληροφορήθηκαν για τις
δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Κοινότητας, επισκέφθηκαν το
Μνημείο Ολοκαυτώματος, τις δύο Συναγωγές και γνώρισαν τον Ραββίνο Αθηνών.

Κατά τις επίσημες συναντήσεις οι κ. Σίνγκερ και Στερν συνοδεύονταν από τον πρόεδρο
ΚΙΣΕ και αντιπρόεδρο του WJC, κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, και τους προέδρους της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Μίνο Μωϋσή και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Επίσης, από τον
αντιπρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίκη Μοδιάνο και το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ
Ελιέζερ.

Στη Θεσσαλονίκη οι εκπρόσωποι του WJC είχαν συναντήσεις με την υπουργό Μακεδονίας
– Θράκης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, τον περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, τον πρύτανη του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα και
τον διευθυντή του γραφείου Β. Ελλάδος του υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννη Βικελίδη. Οι
κ. Σίνγκερ και Στερν είχαν συνάντηση με την ηγεσία της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στα γραφεία της
Κοινότητας και ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα εβραϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς της
Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν την ανακαινισμένη Συναγωγή Μοναστηριωτών, το Εβραϊκό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μνημείο Ολοκαυτώματος και το δημοτικό σχολείο της Ι.Κ.Θ.
Στις συναντήσεις οι εκπρόσωποι του WJC συνοδεύονταν από τον πρόεδρο της Ι.Κ.Θ. κ. Δ.
Σαλτιέλ, τον αντιπρόεδρο κ. Λάζαρο Σεφιχά και τον γραμματέα κ. Ισραέλ Ρούσσο.

Κοινή συνισταμένη των συζητήσεων που έγιναν κατά τις επίσημες συναντήσεις στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ήταν η ανάγκη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του
αντισημιτισμού, ο πρωτεύοντας ρόλος της Εκκλησίας για την επίτευξη του στόχου αυτού
και τη διάδοση του μηνύματος του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και ο
καθοριστικός ρόλος της Παιδείας στη διαμόρφωση της νέας γενιάς που θα βοηθήσει στη
δημιουργία μιας ανεκτικής κοινωνίας που θα διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη. Στο
πνεύμα αυτό χαρακτηριστικό ήταν το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ο οποίος, αφού
τόνισε ότι η Εκκλησία σαφώς διαχωρίζει τη θέση της από κάθε αντισημιτική άποψη, μίλησε
για την ουσία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος της οποίας το νόημα πρέπει να γίνει
συνείδηση πέρα από το τυπικό τελετουργικό των επετειακών εκδηλώσεων.

Ο κ. Σίνγκερ επαίνεσε τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα για τη
διδασκαλία της ιστορίας του Ολοκαυτώματος, θεωρώντας τα ως το πλέον ουσιώδες βήμα
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στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, θέμα προτεραιότητας για το WJC, το οποίο ο κ.
Σίνγκερ έθεσε σε όλες τις συναντήσεις του στην Ελλάδα.

Σχετικά:

- &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron;&sigmaf;
&Upsilon;&pi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&omicron;&upsilon;
&Pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;

- &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron;&sigmaf; WJC

- &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron;&sigmaf; &Iota;.&Kappa;.
&Alpha;&theta;&eta;&nu;ώ&nu;: &Rho;&epsilon;&pi;&omicron;&rho;&tau;ά&zeta;
&kappa;&alpha;&iota;
&phi;&omega;&tau;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ί&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό
&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;ί&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&eta; &sigma;&tau;&eta;&nu;
&Kappa;&omicron;&iota;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &Alpha;&theta;&eta;&nu;ώ&nu;
.
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