ΟΙ «ΝΕΑΡΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ» στην ΑΘΗΝΑ

Από 6 έως 10 Φεβρουαρίου 2014 ομάδα νεαρών Ισραηλινών, με επικεφαλής τον πρέσβη ε.τ.
Γιτσχάκ Ελντάν, επισκέφθηκαν την Αθήνα και συμμετείχαν σε ένα ενδιαφέρον και πλούσιο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι δεκαπέντε μαθητές, ηλικίας 16-17 ετών, έχουν εκδηλώσει
το ενδιαφέρον τους για το διπλωματικό έργο και συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Νεαροί
Πρεσβευτές του Ισραήλ» που προωθείται από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με
σκοπό την γνωριμία με άλλες χώρες μέσα από τις αντίστοιχες σχέσεις του Ισραήλ με
αυτές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συντονιστική μέριμνα της Πρεσβείας του
Ισραήλ στην Αθήνα και του ΚΙΣΕ, σε συνεργασία με την Ι.Κ. Αθηνών.

Τους «νεαρούς πρεσβευτές» υποδέχθηκαν στην Πρεσβεία του Ισραήλ, ο πρέσβης κ. Αριε
Μέκελ, ο οποίος τους ενημέρωσε για το ρόλο και το έργο της Πρεσβείας και ο πρόεδρος του
ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο οποίος τους μίλησε για την ιστορική παρουσία και τη
σύγχρονη δράση του Ελληνικού Εβραϊσμού.

Οι Ισραηλινοί νέοι με μεγάλο ενδιαφέρον επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου
τους καλωσόρισε και τους μίλησε για τη θεσμική λειτουργία της ο βουλευτής κ. Κώστας
Καραγκούνης, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας με το Ισραήλ. Επίσης,
επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής στο υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκαν
για την επικοινωνία των δύο χωρών μέσω της διπλωματικής οδού. Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψή τους στο Μουσείο και το βράχο της Ακρόπολης, μια
επίσκεψη περισσότερο από τουριστική αφού τους συνόδευσε σε αυτήν ο κ. Κώστας
Καραγκούνης μιλώντας τους για τη γενέτειρα της Δημοκρατίας και για τις σύγχρονες
προεκτάσεις της σημασίας του σεβασμού στις αρχές της Δημοκρατίας.

Οι νέοι περιηγήθηκαν στην Πλάκα και επισκέφθηκαν τη Μητρόπολη. Σε επίσκεψή τους στο
ξενόγλωσσο σχολείο Campionείχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με συνομηλίκους τους για
τους κοινωνικούς προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντά τους.
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Μεγάλο μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στη γνωριμία με την εβραϊκή
κοινότητα. Τα παιδιά επισκέφθηκαν το εβραϊκό Σχολείο και απόλαυσαν ένα ιδιαίτερο
Καμπαλάτ Σαμπάτ που είχε προετοιμάσει ο εβραϊκός τομέας. Επίσης, ξεναγήθηκαν στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, παρακολούθησαν τις λειτουργίες του Σαμπάτ στη Συναγωγή
Αθηνών και επισκέφθηκαν Μνημείο Ολοκαυτώματος καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη των
Εβραίων θυμάτων. Στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα και
να ανταλλάξουν απόψεις με μέλη της Κοινότητας και μέλη της ΕΝΕ – ΕΝΑ, στην εκδήλωση
υποδοχής τους που είχαν διοργανώσει η Ι.Κ. Αθηνών και το ΚΙΣΕ, στο Πνευματικό Κέντρο
της Κοινότητας. Τους νεαρούς Ισραηλινούς καλωσόρισε με ομιλία του ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Αθηνών κ. Μίνος Μωϋσής, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της Κοινότητας εστιάζοντας στα
προγράμματα για τη νεολαία. Ξεχωριστή συζήτηση για τον Αντισημιτισμο στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη είχαν οι Ισραηλινοί νέοι με τον γενικό γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισαάκ
Ελιέζερ.

Οι «νεαροί πρεσβευτές» επισκέφθηκαν επίσης το ΚΙΣΕ και ενημερώθηκαν σχετικά με το
έργο και τη λειτουργία του από τον πρόεδρο κ. Βεν. Αλμπάλα και τον γεν. ταμία του ΚΙΣΕ κ.
Δανιήλ Μπεναρδούτ (φωτογραφία). Στη συνάντηση παρέστη,επίσης, ο βουλευτής κ. Κ.
Καραγκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Άουσβιτς και στην ανάγκη
ενίσχυσης της παιδείας γύρω από την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Η επίσκεψη
ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
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