ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ EJC ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Στις 23 & 24.4.2014 έγινε στο Ισραήλ η διευρυμένη σύσκεψη του Εκτελεστικού του
Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC), υπό την προεδρία του κ. Μοσέ Κάντορ. Στην
σύσκεψη μετείχαν εκπρόσωποι των εβραϊκών Κοινοτήτων της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας,
Αυστρίας, Βελγίου, Ουγγαρίας, Ελβετίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Ουκρανίας, Λιθουανίας,
Μολδαβίας και Τουρκίας. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του
ΚΙΣΕ και εκτελεστικό αντιπρόεδρο του WJCκ. Βενιαμίν Αλμπάλα.

Η συνεδρίαση του Εκτελεστικού εξέτασε σειρά επίκαιρων θεμάτων όπως οι επικείμενες
ευρωεκλογές, η κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ε.Ε. με το
Ισραήλ καθώς και οι πρωτοβουλίες μποϋκοτάζ του Ισραήλ. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η
ανακοίνωση της απόφασης της Παλαιστινιακής Αρχής να συμπεριλάβει την Χαμάς στην
Κυβέρνηση της Π.Α. και οι συνέπειές της στην πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος του EJC Μοσέ Κάντορ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση
να παραμείνει σταθερή στις κατευθυντήριες γραμμές που η ίδια έχει ορίσει
χαρακτηρίζοντας την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και να αποφύγει συνεργασία με
οιαδήποτε Παλαιστινιακή Κυβέρνηση στην οποία θα μετέχει ως μέλος η Χαμάς.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταδικάσουν την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας
συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Μοσέ Κάντορ. «Οι Βρυξέλλες παραμένουν σιωπηλές στο θέμα
της νέας συμμαχίας της Π.Α. με την Χαμάς, μιας ομάδας της οποίας το καταστατικό
ανοιχτά διακηρύσσει τη γενοκτονία των Εβραίων ανά τον κόσμο. Οι Παλαιστίνιοι αγνόησαν
τις υποχρεώσεις τους και μονομερώς απευθύνθηκαν σε οργανισμούς του ΟΗΕ, απείλησαν
να διαλύσουν την Π.Α. και τώρα επέλεξαν να συνεργαστούν με τους κατασκευαστές του
μίσους παρά με τους φορείς της ειρήνης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του EJC.

Μεταξύ των ομιλητών στη σύσκεψη του Εκτελεστικού του EJC ήταν και ο επικεφαλής της
Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Ισραήλ, πρέσβης Λαρς Φάμποργκ-Αντερσεν.
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Η αντιπροσωπεία του EJC είχε συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν
Νετανιάχου, με τον οποίο συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις Π.Α. και Χαμάς
και η πυρηνική απειλή του Ιράν.

Οι εκπρόσωποι του EJC συναντήθηκαν επίσης με τον υπουργό Οικονομικών Γιαϊρ Λαπίντ
(φωτογραφία), τον πρόεδρο της Κνέσετ Γιούλι Εντελστάιν, τον αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών Ζεβ Ελκιν και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ στρατηγό Μπένη
Γκάντζ.

Το EJC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μεγάλη κεντρική εκδήλωση στην Ευρώπη για την Τρίτη
27 Ιανουαρίου 2015, Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η οποία θα σηματοδοτήσει τα 70
χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Η ανακοίνωση έγινε με την επισήμανση προς
τις Εβραϊκές Κοινότητες-μέλη του EJC να μην προγραμματίσουν τις κατά τόπους
εκδηλώσεις τους ανήμερα της επετείου.
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