ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από 28 έως 30 Απριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον το ετήσιο Συνέδριο της
Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (A.J.C.) στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι εβραϊκών
φορέων και οργανώσεων από τις Η.Π.Α. και κοινοτήτων απ΄ όλον τον κόσμο. Ο Ελληνικός
Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Μώρις Μαγρίζο.
Το
Συνέδριο ξεκίνησε με συγκέντρωση για το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων και με ομιλία
του κ. Μάικλ Ορεν, πρέσβη του Ισραήλ στις Η.Π.Α., με θέμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις για
τον Εβραϊσμό στις μέρες μας». Κατά τις εργασίες της συνάντησης έγιναν εισηγήσεις από
πολιτικούς επιστήμονες, πρέσβεις και αξιωματούχους για θέματα όπως η τρομοκρατία και η
διεθνής νομοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ταυτότητα της Ευρώπης ως
πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε σχέση με την άνοδο των φαινομένων αντισημιτισμού και
ρατσισμού, η σημασία του διαλόγου και ο ρόλος των θρησκειών στην εξάλειψη των
προκαταλήψεων κ.ά.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του επίσημου
δείπνου από την υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. κα Χίλαρυ Κλίντον, η οποία αναφέρθηκε
στο σπουδαίο έργο που επιτελεί η A.J.C. γενικά αλλά και στο πόσο αναγκαίο είναι να
υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Εχούντ
Μπαράκ, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ και στις
προοπτικές για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Στη συνέχεια ο εκτελεστικός
διευθυντής κ. Ντέιβιντ Χάρις μίλησε για την προσωπικότητα και το έργο του υπουργού
Εξωτερικών της Ισπανίας κ. Μιγκέλ Άνχελ Μορατίνος στον οποίο επέδωσε βραβείο «για την
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, σεβασμού και ανεκτικότητας μεταξύ των θρησκειών».
Τέλος, ο πρόεδρος του A.J.C. κ. Ρίτσαρντ Σάϊντμαν μίλησε για την ουσιαστική φιλία της
Ολλανδίας προς το Ισραήλ και τον εβραϊκό κόσμο, η οποία αποδεικνύεται έμπρακτα και
κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας κ. Μαξίμ Βερχάγκεν στον οποίο επέδωσε
τιμητική διάκριση.
Στη φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την ομιλία της Χίλαρυ Κλίντον. Στο πάνελ οι
υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ, της Ολλανδίας και της Ισπανίας με τον πρόεδρο
και τον διευθυντή της
A.J.C.
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