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Από 12 έως 14.1.2011 ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Αβιγκντορ Λίμπερμαν
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στα πλαίσια της ενίσχυσης της
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο κ.
Λίμπερμαν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, τον
υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Δρούτσα και τον υφυπουργό κ. Δημήτρη Δόλλη, τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς και με τον υπουργό Ανάπτυξης κ.
Χάρη Παμπούκη. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η σύσταση του κοινού
υπουργικού συμβουλίου συνεργασίας, η τουριστική και αγροτική ανάπτυξη, η υψηλή
τεχνολογία, η στρατιωτική συνεργασία και η ενέργεια. Σε όλες τις συναντήσεις ο κ.
Λίμπερμαν εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Ισραήλ για την άμεση ανταπόκριση της
Ελλάδας στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Καρμέλ.
Ο κ. Λίμπερμαν συναντήθηκε επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, συνοδευόμενος από τον πρέσβη του Ισραήλ στην
Ελλάδα κ. Αριέ Μέκελ και κλιμάκιο του υπουργείου του, είχε επίσης συναντήσεις με την
ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού. Στις 12.1.11, ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε τις Συναγωγές
Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε και τον ξενάγησε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας. Στη συνέχεια ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε το Μνημείο
Ολοκαυτώματος της Αθήνας και κατέθεσε στεφάνι. Την επιμνημόσυνη δέηση ανέπεμψε ο
Ραββίνος Αθηνών κ. Ισαάκ Μιζάν και το Καντίς έψαλε ο κ. Λίμπερμαν. Στην τελετή
παρέστησαν μέλη του Δ.Σ. της Ι.Κ. Αθηνών και εκπρόσωποι εβραϊκών οργανώσεων. Το ΚΙΣΕ
εκπροσωπήθηκε από την γ. γραμματέα κα Λίλιαν Καπόν.
Στις 13.1.11, το ΚΙΣΕ και η Ι.Κ.
Αθηνών διοργάνωσαν, σε κεντρικό ξενοδοχείο, γεύμα εργασίας προς τιμήν του κ. Λίμπερμαν
στο οποίο παρακάθισαν τα δύο Διοικητικά Συμβούλια, οι πρόεδροι των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι τέως πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών. Τον Ισραηλινό
υπουργό καλωσόρισε, με σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο
οποίος χαιρέτισε τη σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών τονίζοντας
ότι από αυτή θα προκύψουν αγαθά αποτελέσματα με πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα και
το Ισραήλ. Ο κ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικά στοιχεία και στη δράση του
Ελληνικού Εβραϊσμού. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών και ο
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πρέσβης του Ισραήλ. Στην αντιφώνησή του ο κ. Λίμπερμαν εξέφρασε την ευχαρίστησή του
για τη γνωριμία του με την εβραϊκή κοινότητα, επαινώντας τη δραστηριότητά της. Επίσης, ο
κ. Λίμπερμαν αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδος και Ισραήλ και εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη θετική και παραγωγική συνεργασία που είχε με τους Έλληνες αξιωματούχους.
Στις 14.1.2011 ο κ. Λίμπερμαν επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, όπου τον
υποδέχθηκε ο πρόεδρος κ. Μ. Μάτσας και μέλη του Ε.Μ.Ε. Ο υπουργός Εξωτερικών του
Ισραήλ ξεναγήθηκε στους χώρους του Μουσείου από τη διευθύντρια κα Ζανέτ Μπαττίνου και
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συλλογή του Μουσείου και για το έργο του, καθώς και για
την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας.
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