ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2012 επισκέφθηκε την Ελλάδα αντιπροσωπεία του κεντρικού
συντονιστικού οργάνου των εβραϊκών φορέων της Γαλλίας (Conseil Representatif des
Institutions Juives de France –CRIF), με επικεφαλής τον πρόεδρο δρα Richard Prasquier.
Στην αντιπροσωπεία μετείχαν ο νομικός κ. Pascal Markowicz και πρόεδρος της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων του CRIF, η κα Véronique Harari μέλος της Επιτροπής του CRIF για τον
Διαθρησκειακό Διάλογο, ο κ. Michel Azaria μέλος της Επιτροπής Μνήμης του
Ολοκαυτώματος, και τα στελέχη του Οργανισμού κ. Maurice Soustiel, κα Jenny Laneurie
Fresco
και κα Eve
Gani.
Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα οι Γάλλοι ομόθρησκοι, συνοδευόμενοι από το
προεδρείο του ΚΙΣΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, και τον
πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, συναντήθηκαν με τον υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αντώνη Ρουπακιώτη και τον υφυπουργό κ. Κώστα
Καραγκούνη, επίσης με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον Γ.Γ. Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή.
Κατά
τις συναντήσεις, εκ μέρους του CRIF εκφράστηκε ανησυχία για την εκλογή στο Κοινοβούλιο
νοσταλγών του Ναζισμού και για την αύξηση των ρατσιστικών επεισοδίων στη χώρα μας.
Τονίστηκε η ανάγκη για ενεργή αντίδραση εκ μέρους της Πολιτείας και των υγιών στοιχείων
της κοινωνίας σε κάθε εκδήλωση ρατσισμού. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σημασία της
Παιδείας στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος. Γενικά, οι υπουργοί εξέφρασαν
σαφή και κατηγορηματική θέση ενάντια σε κάθε μορφή και εκδήλωση ρατσισμού.
Χαρακτηριστική είναι η
&#948;&#942;&#955;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#959;&#973;
&#916;&#953;&#954;&#945;&#953;&#959;&#963;&#973;&#957;&#951;&#962;
: «Οι Έλληνες Εβραίοι πλήρωσαν μεγάλο φόρο αίματος στη διάρκεια της Γερμανικής
Κατοχής και θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε όχι μόνον τα δικαιώματα της
Εβραϊκής Κοινότητας της χώρας μας αλλά και τη μνήμη εκείνων που υπήρξαν θύματα του
Ναζισμού και του Ολοκαυτώματος». Ο κ. Ρουπακιώτης δήλωσε επίσης ότι το υπουργείο
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Δικαιοσύνης ήδη εργάζεται για την ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.
Οι εκπρόσωποι του CRIF είχαν επίσης συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο με τον οποίο, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τις σχέσεις της
Εκκλησίας με την εβραϊκή κοινότητα και το ρόλο της Εκκλησίας στη διάσωση Εβραίων κατά
τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος αναφερόμενος στις
περιπτώσεις αντισημιτικών δηλώσεων από εκπροσώπους της Εκκλησίας, τόνισε την
αντίθεσή του στο ρατσιστικό λόγο: «Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις τις οποίες η
Εκκλησία απομονώνει και καταδικάζει», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος.
Τα στελέχη του CRIF είχαν επίσης συνάντηση με το
&#948;&#942;&#956;&#945;&#961;&#967;&#959;
&#913;&#952;&#951;&#957;&#945;&#943;&#969;&#957; &#954;.
&#915;&#953;&#974;&#961;&#947;&#959; &#922;&#945;&#956;&#943;&#957;&#951;
, τον πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ και τον πρέσβη της Γαλλίας κ. Ζ. Κουν Ντελφόρζ.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές τους με τον Ελληνικό Εβραϊσμό, οι Γάλλοι επισκέπτες
παρακάθησαν σε δείπνο που παρέθεσε η Ι.Κ. Αθηνών στο οποίο παρέστη και το προεδρείο
του ΚΙΣΕ. Συνάντηση γνωριμίας και αλληλοενημέρωσης έγινε στα γραφεία του ΚΙΣΕ, κατά
την οποία έγινε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για θέματα εβραϊκού ενδιαφέροντος
μεταξύ των εκπροσώπων του CRIF, του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ και εκπροσώπων των Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια οι Γάλλοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στις
Συναγωγές της Αθήνας και κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Η παραμονή
τους στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο εβραϊκό δημοτικό σχολείο της Ι.Κ. Αθηνών,
από το οποίο έμειναν εντυπωσιασμένοι.
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