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Στις 14 Οκτωβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (E.J.C.), του οποίου η έδρα είναι
στο Παρίσι, εγκαινίασε τα

νέα μόνιμα γραφεία του στις Βρυξέλλες. Η βασική δραστηριότητα του νέου γραφείου θα
είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν τις
Ευρωπαϊκές Εβραϊκές Κοινότητες.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Τζέρζι
Μπουζέκ, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χοσέ Μπαρόζο και
Ζακ Μπαρό, Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια, ο υπουργός
Εθνικής Υποδομής του Ισραήλ Δρ. Ούζι Λαντάου, πρέσβεις και περίπου 50 ευρωβουλευτές.
Στις εκδηλώσεις ο ελληνικός εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΙΣ κ.
Μωϋσή Κωνσταντίνη.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων τοποθετήθηκε η Μεζουζά στο νέο
γραφείο του EJC και ακολούθησε χαιρετισμός του Ισραηλινού Υπουργού. Σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε από τη διευθύντρια του νέου γραφείου των Βρυξελλών και αναπληρώτρια
Γενική Γραμματέας του EJC κα Ράγια Καλένοβα μίλησε ο πρόεδρος του EJC κ. Μοσέ
Κάντορ.
Ακολούθησε χαιρετισμός του κ. Μπαρόζο, ο οποίος
επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να αποτραπούν οι προσπάθειες να ξαναγραφούν οι
μελανές σελίδες της ιστορίας ή οι ενέργειες αποστέρησης της αξιοπρέπειας των
συνανθρώπων μας. Πρέπει να καταδικαστεί κάθε μορφή αδιαλλαξίας, ρατσισμού,
ξενοφοβίας και αντισημιτισμού». Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση
απεικονίζει τη νίκη του νόμου επί των όπλων, της αλληλεγγύης επί του εθνικισμού και της
δικαιοσύνης επί όλων των μορφών καταπίεσης» και πρόσθεσε πως οι Ισραηλιτικές
κοινότητες της Ευρώπης διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ενωμένης
Ευρώπης «γιατί μπόρεσαν να φέρουν τα ιδανικά τους για δικαιοσύνη και ειρήνη στην
ευρωπαϊκή ιδέα».
Στη συνέχεια ο κ. Ζακ Μπαρό στο
χαιρετισμό του τόνισε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να πολεμά τον
αντισημιτισμό, με όλα τα μέσα που διαθέτει, μέσω νόμων κατά των διακρίσεων καθώς και
μέσω απαγόρευσης προβολής δορυφορικών τηλεοπτικών εκπομπών που διαδίδουν το
μίσος».
Τέλος, ο κ. Τζ. Μπουζέκ
στην ομιλία του «δεσμεύτηκε προσωπικά για την προώθηση της ανεκτικότητας και της
συμφιλίωσης, καθώς και της καταπολέμησης του αντισημιτισμού και των διακρίσεων που
βασίζονται στη φυλή ή τη θρησκεία».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του EJC παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους κατά το οποίο
επίτιμοι καλεσμένοι ήταν ο Ισραηλινός υπουργός δρ Ούζι Λαντάου και ο πρόεδρος της
Γερουσίας του Βελγίου κ. Αρμάντ ντε Ντεκέρ, ο οποίος επέδωσε στον πρόεδρο του EJC το
Παράσημο του Λεοπόλδου, που αποτελεί την ύψιστη τιμή του Βελγίου. Το παράσημο αυτό
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έχει θεσπιστεί προς τιμήν του Βασιλιά Λεοπόλδου του Α΄ και επιδίδεται σε Βέλγους
υπηκόους ή διακεκριμένες προσωπικότητες του εξωτερικού για τη συμβολή τους στην
ανάπτυξη της κοινωνίας.
Στα νέα γραφεία έγινε επίσης η Σύσκεψη του Εκτελεστικού του EJC κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη, το θέμα της πυρηνικής
απειλής του Ιράν, τις εκδηλώσεις για την επέτειο των 65 χρόνων από την απελευθέρωση
του στρατοπέδου του Άουσβιτς – Μπίρκεναου και το σχεδιασμό εκδηλώσεων για τους
Μουσουλμάνους και τους Εβραίους στο πλαίσιο των διαθρησκειακών σχέσεων.
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