ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από 5 έως 8 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον το ετήσιο Συνέδριο της
Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (A.J.C.) στο οποίο συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι του
διεθνούς Εβραϊσμού. Στο Συνέδριο ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη και Άρη Φόρνη και τον κ.
Σάκη Λεών, εκπρόσωπο της Ι.Κ. Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν ομιλίες
από εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και των γραμμάτων, όπως του υπουργού
Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Φράνκο Φραττίνι, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Η φιλία
μας με το Ισραήλ και τους πολίτες του περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εξωτερικής
πολιτικής». Ο Ιταλός υπουργός μίλησε επίσης, χωρίς αναστολές, για τη δέσμευση της
χώρας του στην καταπολέμηση κάθε μορφής αντισημιτισμού καθώς και στην προώθηση
ενός σχεδίου ειρήνης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών.
Κατά τις εργασίες της συνάντησης έγιναν εισηγήσεις για το διαθρησκειακό διάλογο και για
το τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τον Ιουδαϊσμό, για τον αντισημιτισμό και τη
στρατηγική αντιμετώπισής του καθώς και για τον αν ο διεθνής αντισημιτισμός είναι μία
γενικότερη τάση.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου απονεμήθηκε στον υφυπουργό Οικονομικών των
Η.Π.Α. κ. Στιούαρτ Λέβεϊ, η τιμητική διάκριση «PublicServiceAward» για τον πολύ σημαντικό
του ρόλο στην κινητοποίηση των Κυβερνήσεων και των τραπεζών σε όλο τον κόσμο ώστε να
ποινικοποιηθεί η δράση του Ιράν όσον αφορά την υποστήριξη των τρομοκρατικών
οργανώσεων καθώς και η επιδίωξή του να αποκτήσει πυρηνικό εξοπλισμό.
Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι προσωπικές συναντήσεις που είχαν ο πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος του Κ.Ι.Σ. με τον Γερουσιαστή κ. Ρόμπερτ Γουέξλερ, με τον Βρετανό
βουλευτή κ. Τζον Μαν, πρόεδρο της Ομάδας Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού, με την κα Βάλερυ Χόφενμπεργκ, διευθύντρια της A.J.C. Γαλλίας, καθώς και
με εκπρόσωπο της Εβραϊκής Κοινότητας της Τουρκίας.
Ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., κατά την παραμονή του στις Η.Π.Α., συναντήθηκε με τον κ. Ραντού
Ιοανίντ, εκπρόσωπο του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Η.Π.Α., με τον οποίο συζήτησε την
πρόοδο των εργασιών για την ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων του Κ.Ι.Σ., τα οποία θα
διατίθενται για έρευνα μέσω του αρχείου του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Η.Π.Α. Επίσης,
ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι συναντήσεις του κ. Κωνσταντίνη με το ραββίνο Ρίτσαρντ
Μάρκερ, αντιπροέδρο της Διεθνούς Εβραϊκής Επιτροπής για τις Διαθρησκειακές
Διαβουλεύσεις (IJCIC), με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την πορεία του
διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς και με την πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κα
Μπαλτά με την οποία συζήτησε θέματα που αφορούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό, σε γεύμα που
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παρέθεσε η πρόξενος όπου παρέστη και Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.
Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνης έκανε επίσημη επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Νέας Υόρκης, στο
οποίο ξεναγήθηκε από την εκπρόσωπο του Μουσείου κα Μάρσια Μίλερ. Ο πρόεδρος του
Κ.Ι.Σ. παρέστη και στην εκδήλωση που διοργάνωσε η «Ελεύθερη Συναγωγή StephenWise»
προς τιμήν του κ. Δημήτρη Αργυριαδή, τ. προέδρου του Συλλόγου Αμερικανών Φίλων του
Ε.Μ.Ε. για την εθελοντική προσφορά του.
Στη φωτογραφία η απονομή τιμητικής πλακέτας στον υφυπουργό Οικονομικών των Η.Π.Α.
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