ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του EUROPEAN JEWISH CONGRESS

Στις 6 & 7.11.12 έγινε στις Βρυξέλλες η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού
Συνεδρίου (E.J.C.) με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις 40 χώρες-μέλη του
οργανισμού αυτού. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση από τον
πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ήταν η
αύξηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων και η άνοδος ακροδεξιών εξτρεμιστικών κομμάτων
στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πάνελ για το συγκεκριμένο θέμα μεταξύ των ομιλητών ήταν
και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ (φωτογραφία), ο οποίος μίλησε για την είσοδο της Χρυσής Αυγής
στην
Ελληνικ
ή Βουλή. «Ρατσιστική βία, αντισημιτικές νύξεις και άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι
πρακτικές που για πρώτη φορά εκφράζονται στην Ελλάδα από βουλευτές και μέλη
εκλεγμένου κόμματος», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ, τονίζοντας παράλληλα
την ανησυχία της εβραϊκής κοινότητας για το γεγονός ότι μέρος της ελληνικής κοινωνίας
δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το πού μπορεί να οδηγήσει η ιδεολογία της Χ.Α.
Στα πλαίσια των εργασιών της Συνέλευσης έγιναν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας
διοίκησης του E.J.C. Ο κ. Μοσέ Κάντορ επανεξελέγη για μία ακόμη τετραετή θητεία στην
προεδρία του συντονιστικού οργάνου του ευρωπαϊκού εβραϊσμού, συγκεντρώνοντας το 73%
των ψήφων, έναντι του αντιπάλου του κ. Ρισάρ Πρασκιέ, προέδρου του ΚΙΣ Γαλλίας (CRIF).
Προεδρεύων του Συμβουλίου του E.J.C. εξελέγη ο πρόεδρος του ΚΙΣ Μεγάλης Βρετανίας κ.
Βίβιαν Γουάινμαν.
«Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας», σχολίασε ο κ. Κάντορ αμέσως μετά
το εκλογικό αποτέλεσμα που τον ανέδειξε νικητή. «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που
καλούνται οι εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνια. Ο
αντισημιτισμός -προερχόμενος και από τα δύο άκρα- αναπτύσσεται, οι παραδόσεις μας
βάλλονται και το Ισραήλ βρίσκεται υπό τη συνεχή απειλή της απονομιμοποίησης», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε ειδική έκδοση –
Λεύκωμα για τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης με τίτλο «E.J.C – Δουλεύοντας Μαζί για
ένα Λαμπρότερο Μέλλον». Ο τόμος, για τη δημιουργία του οποίου συνεργάστηκε και το
ΚΙΣΕ, περιλαμβάνει κεφάλαια για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας κάθε χώρας και για
το σύγχρονο έργο των διοικήσεων του ευρωπαϊκού εβραϊσμού.
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