ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στις 5 και 6 Μαρτίου 2014 πολυμελής αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Εβραϊκής
Επιτροπής AJC, με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Στάνλεϋ Μπέργκμαν και τον
εκτελεστικό διευθυντή κ. Ντέιβιντ Χάρις, επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε υψηλόβαθμες
συναντήσεις. Στην αντιπροσωπεία μετείχε, επίσης, ο πρόεδρος της ελληνοαμερικανικής
οργάνωσης «Συντονισμένη Δράση Ελλήνων» κ. Αντριου Μανάτος, επισφραγίζοντας για μία
ακόμη φορά τη στενή συνεργασία μεταξύ της AJC και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας
στις ΗΠΑ. Η αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν
Αλμπάλα, είχε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον υπουργό Πολιτισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια, τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο μαζί με τον γεν. γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργο Καλαντζή, καθώς και
τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κ. Χάρις είχε ιδιαίτερη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε
να δεχθεί το σύνολο της αντιπροσωπείας. Επίσης, ο κ. Χάρις, ο κ. Ρίτσαρντ Μπέρκμαν
πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου της AJC, o κ. Τζον Σαπίρο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Εκτελεστικού της AJC, και ο επιχειρηματίας κ.
Μάθιου Μπρόνφμαν, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλα και τον γεν.
γραμματέα κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη
Τσίπρα, στο γραφείο του στη Βουλή, με την παρουσία της κας Ρένας Δούρου και του κ.
Νίκου Παππά.
Η υποδοχή των ξένων επισήμων έγινε το βράδυ της 4 ης Μαρτίου,
με δείπνο που παρέθεσαν στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ.
Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού και του πρέσβη του
Ισραήλ κ. Α. Μέκελ. Γεύμα εργασίας παρέθεσε επίσης το ΚΙΣΕ στα Γραφεία του, ενώ η
αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από την διευθύντριά του Ζανέτ
Μπαττίνου. Το βράδυ της 5ης Μαρτίου, ο υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος
παρέθεσε προς τιμήν τους δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα.
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Η αντιπροσωπεία ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στην Αθήνα με γεύμα εργασίας με μέλη
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ, στην οποία συμμετείχαν οι
βουλευτές κ. Κώστας Καραγκούνης, κ. Βασίλης Κικίλιας, κα Αννα Ασημακοπούλου, κα
Αντζελα Γκερέκου, κ. Βασίλης Οικονόμου, κ. Γαβριήλ Αβραμίδης και κ. Νάσος Αθανασίου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αριε Μέκελ και η
επιτετραμμένη κα Τάμι Μπεν Χαΐμ, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Β. Αλμπάλας, καθώς και ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής και ο γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ
Ελιέζερ.
Κοινά θέματα που επισημάνθηκαν σε όλες τις συναντήσεις ήταν οι ιστορικοί
δεσμοί και η συμβολή του ελληνισμού και του εβραϊσμού στην ανθρωπότητα, και στις αρχές
του Δυτικού Πολιτισμού. Επίσης συζητήθηκαν τα οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας
και Ισραήλ στους τομείς της τεχνολογίας και της έρευνας. Συζητήθηκαν ακόμη οι διεθνείς
εξελίξεις, ο ρατσισμός και η σθεναρή στάση της Ελλάδας κατά του νεοναζισμού, η σημασία
της παιδείας για το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας, η επιστροφή των προπολεμικών
αρχείων της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης από τη Μόσχα, το περίπτερο στο Άουσβιτς που θα στεγάσει
μόνιμη έκθεση για το Ολοκαύτωμα της Ελλάδος κ.ά.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ντέϊβιντ Χάρις: «Σε όλες μας τις συναντήσεις είδαμε
δυναμική υποστήριξη των στρατηγικών δεσμών με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, καθώς και
καταδίκη του ρατσισμού συμπεριλαμβανομένης και της νεοναζιστικής ιδεολογίας που
προωθείται από την Χρυσή Αυγή. Επιπλέον, είμαστε ενθαρρυμένοι από την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί στον τομέα της οικονομίας της Ελλάδας, παρά τα πολλά που υπολείπονται
ακόμα να γίνουν. Ήρθαμε στην Ελλάδα ως βαθιά ταγμένοι φίλοι και φεύγουμε από την
Ελλάδα συνεχίζοντας να είμαστε βαθιά ταγμένοι φίλοι».
Διαβάστε παρακάτω τα
σχετικά Δελτία Τύπου από τις συναντήσεις της AJC:
* Ανακοίνωση του
&#933;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;&#959;&#965;
&#928;&#959;&#955;&#953;&#964;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;
* Ανακοίνωση του
&#933;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;&#959;&#965;
&#917;&#958;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957;
* Ανακοίνωση του
&#933;&#960;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;&#959;&#965;
&#902;&#956;&#965;&#957;&#945;&#962;
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
- Εφημερίδα των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 7.3.14,
&#931;&#965;&#957;&#941;&#957;&#964;&#949;&#965;&#958;&#951;
&#964;&#959;&#965; David Harris
"H X.A. στηρίζεται στη δημιουργία φανταστικών εχθρών"
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