ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ WJC ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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, έγινε στο Βερολίνο, στις 15 και 16.9.14, η σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου του WJC,
υπό την προεδρεία του Νταβίντ ντε Ρότσιλντ. Συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι χωρών–μελών
και εβραϊκών οργανισμών απ΄ όλο τον κόσμο. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα Βίκτωρα Ισ. Ελιέζερ.

Η έναρξη των εργασιών έγινε με κεντρική ομιλία του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας
Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ. Ο Γερμανός υπουργός αναφέρθηκε σε διεθνή ζητήματα, με
έμφαση την κατάσταση στη Μ. Ανατολή, αλλά και τον αντισημιτισμό. «Η αναγέννηση της
εβραϊκής ζωής στη Γερμανία είναι και δική μας αναγέννηση. Θα την καλλιεργήσουμε και θα
την προστατεύσουμε, όχι μόνον ως πολιτικοί, αλλά ως κοινωνία», τόνισε ο Φ.Β. Στάινμαγερ
και συνέχισε: «Δεν υπάρχει θέση στη Γερμανία για τον αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός
είναι αντίθετος στο Σύνταγμά μας, αντίθετος στον πολιτισμό μας, αντίθετος στη
δημοκρατία και τις πεποιθήσεις μας».

Κατά τις εργασίες της σύσκεψης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις-αναφορές των Κοινοτήτων
και συζητήθηκαν καίρια επίκαιρα θέματα του διεθνούς εβραϊσμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
στην κρίση στη Γάζα και στις μελλοντικές προοπτικές ειρήνευσης στη Μ. Ανατολή. Το θέμα
της ανάγκης αντιμετώπισης του αντισημιτισμού συζητήθηκε διεξοδικά και στο σχετικό
Ψήφισμα που υιοθετήθηκε ζητήθηκε η προώθηση αποτελεσματικών μέτρων, όπως η
ενσωμάτωση του λειτουργικού ορισμού του αντισημιτισμού στα σχετικά προγράμματα των
ευρωπαϊκών χωρών. Εγκρίθηκαν επιπλέον Ψηφίσματα αναφορικά με τη διένεξη Ισραήλ Παλαιστινίων, την επέτειο των 70 χρόνων από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, τα
λεηλατηθέντα έργα τέχνης από τους Ναζί, και την έκδοση του έργου του Αδόλφου Χίτλερ
«Ο Αγών μου».

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της σύσκεψης κεντρικός ομιλητής ήταν ο
αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Ο Γερμανός
υπουργός τόνισε για μία ακόμη φορά τη δέσμευση της χώρας του στη μάχη κατά του
αντισημιτισμού.
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Παράλληλες εκδηλώσεις:

Το WJC αποφάσισε να ολοκληρώσει την επίσκεψη των αντιπροσώπων του στο Βερολίνο με
τρεις συμβολικές εκδηλώσεις εστιασμένες στο Ολοκαύτωμα, τους επιζώντες και τη
σημασία της Μνήμης.

Η πρώτη έλαβε χώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκρούνβαλντ, απ΄ όπου ξεκίνησαν τα
τρένα με τους Εβραίους του Βερολίνου με προορισμό τα στρατόπεδα του θανάτου. Εκεί
μίλησε φανερά συγκινημένη Σαρλότ Νόμπλοχ, 81 ετών σήμερα, επιζώσα του
Ολοκαυτώματος και υπεύθυνη του WJC για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Οι εκπρόσωποι του εβραϊσμού πραγματοποίησαν επίσης επίσκεψη στη βίλλα της
Σύσκεψης του Βανζέ, όπου τον Ιανουάριο του 1942 ανώτατα στελέχη της Ναζιστικής
Γερμανίας αποφάσισαν την εφαρμογή του προγράμματος της «Τελικής Λύσης», που
σφράγισε τη μοίρα 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης. Στη συνέχεια, οι
συμμετέχοντες στο συνέδριο επισκέφθηκαν το Μνημείο των Δολοφονηθέντων Εβραίων της
Ευρώπης στο κέντρο του Βερολίνου.

Τέλος, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου, το WJC απένειμε
το βραβείο «Θεόδωρος Χερτζλ» μετά θάνατον στον Αξελ Σπρίνγκερ, δραστήριο και
καταξιωμένο Γερμανό εκδότη, σε αναγνώριση της προσφοράς του υπέρ της
αποκατάστασης των σχέσεων Γερμανίας – Ισραήλ και της αναβίωσης της εβραϊκής ζωής
στη Γερμανία. Το βραβείο παρέλαβε η χήρα του Α. Σπρίνγκερ, Φρίντα, από την ταμία του
WJC Σέλα Σαφρά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (από επάνω προς τα κάτω):
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- Ο γ.γ. του ΚΙΣΕ Β. Ελιέζερ με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Φ.Β.
Στάινμαγιερ, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στην έναρξη των εργσιών της
συνάντησης του WJC.

- Στιγμιότυπο από τις εργασίες της Σύσκεψης του WJC.

- Η Σ. Νόμπλοχ ανάβει τα κεριά στη μνήμη των θυμάτων του Ναζισμού κατά την
τελετή στο σιδηροδρομικό σταθμό Γκρούνβαλντ.

- Από την απονομή του βραβείου Θ. Χέρτζλ.
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