ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ EJC ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜ

Από την αλλαγή της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη δημιουργία μιας ποδηλατικής
ομάδας παγκοσμίου φήμης, από τον επαναπροσδιορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
μέχρι τη δέσμευση παγκοσμίων ηγετών στη μάχη κατά του αντισημιτισμού – αυτοί είναι οι
πέντε άντρες που με το έργο τους επηρέασαν τη ζωή στο Ισραήλ κατά το προηγούμενο
εβραϊκό έτος.

Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC) είναι υπερήφανο που ο πρόεδρός του Δρ. Μοσέ
Κάντορ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πέντε εβραίους ηγέτες που διαμόρφωσαν το έτος
5780, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth και
τον συγχαίρει γι’ αυτή την εξαιρετική αναγνώριση.

Μεταξύ των διακριθέντων συμπεριλαμβάνεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος του
Προέδρου των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας της ιστορικής συμφωνίας «Abraham Accords» μεταξύ
Ισραήλ, ΗΑΕ και Μπαχρέιν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος
του facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο επιχειρηματίας Σιλβάν Ανταμς, συνιδρυτής της
εθνικής ποδηλατικής ομάδας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας: «Ο Κάντορ ήταν ο εμπνευστής και
διοργανωτής της μεγαλύτερης εκδήλωσης που έγινε πέρυσι στο Ισραήλ, δηλαδή του 5ου
Παγκόσμιου Φόρουμ για το Ολοκαύτωμα, που έγινε στο Ίδρυμα Γιάντ Βασέμ στην
Ιερουσαλήμ».

«Ήταν η μεγαλύτερη διπλωματικής σημασίας εκδήλωση στην ιστορία της χώρας, με την
οποία σηματοδοτήθηκε η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και η 75η επέτειος
από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. 49 ηγέτες από όλον τον κόσμο έφτασαν στο Ισραήλ
συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Προέδρου
Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς, του Προέδρου της
Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του Πρίγκιπα Κάρολου της Αγγλίας, κ.ά.».
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Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Δρ. Κάντορ: «Πετύχαμε να εντάξουμε τη σημασία της
καταπολέμησης του αντισημιτισμού στην παγκόσμια ατζέντα. Το επόμενο βήμα θα πρέπει
να είναι η δημιουργία ενός συντονισμένου και καλά οργανωμένου διεθνούς σχεδίου
δράσης».

Το ΚΙΣΕ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον πρόεδρο του EJC, στην οποία εκτός από
τις ευχές του Ελληνικού Εβραϊσμού για τη νέα χρονιά επισημαίνεται ότι: «Είμαστε βέβαιοι
πως θα συνεχίσετε να εργάζεστε με σθένος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού,
καθώς και για την ασφάλεια και την ευημερία των εβραίων της Ευρώπης».

*Μετάφραση από την ιστοσελίδα του EJC, 17.9.2020
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