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Από 8 έως 13.2.2011 πολυμελής αντιπροσωπεία της Διάσκεψης Μειζόνων
Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων (της “Conference of Presidents of major American Jewish
Organizations” -CoP) επισκέφθηκε την Ελλάδα ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού
κ. Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της τον περασμένο
Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του ΟΗΕ. Στην 65μελή
αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Διάσκεψης κ. Άλαν Σόλοου, μετείχαν
επίσης μέλη του Ευρασιακού Εβραϊκού Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Εβραϊκών Κοινοτήτων. Οι ξένοι επίσημοι της CoP ξεκίνησαν την επίσκεψή τους από τη
Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκαν με το δήμαρχο κ. Γ. Μπουτάρη και τον αντιδήμαρχο κ.
Χασδάι Καπόν με τους οποίους μίλησαν για την πολυπληθή εβραϊκή κοινότητα στην πόλη
πριν από το Ολοκαύτωμα αλλά και για τη σημερινή δράση της.
Το πρόγραμμα της αντιπροσωπείας περιελάμβανε, επίσης, ξενάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, επίσκεψη στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, όπου ο κ. Σόλοου κατέθεσε
στεφάνι και δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στο Κοινοτικό
Κέντρο, στο οποίο παρέστη ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.
Σωκράτης Ξυνίδης, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, του διπλωματικού σώματος
και του επιχειρηματικού κόσμου. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πολύπλευρη ενημέρωση που
έγινε στα μέλη της αντιπροσωπείας από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της
πόλης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο και παρέστησαν ο πρόεδρος της
ΔΕΘ κ. Γιάννης Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου κ.
Δημήτρης Μπακατσέλος, ο π. πρόεδρος του ΣΒΒΕ και πρόεδρος του Κέντρου για τη
Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Ν.Α. Ευρώπη κ. Νίκος Ευθυμιάδης, ο αντιπεριφεριάρχης
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι του ΣΒΒΕ και του Συνδέσμου Εξαγωγέων κ.ά.

Η επίσκεψη των επισήμων συνεχίστηκε στην Αθήνα,όπου κατά την άφιξή τους τους
υποδέχτηκε η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού, σε κοκτέιλ γνωριμίας, στο ξενοδοχείο τους.
Στη συνέχεια οι ξένοι επίσημοι συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο
Παπούλια, με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, με τον αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαμαρά, με τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη
Σγουρό, με τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, με τους πρέσβεις των Η.Π.Α. και του
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Ισραήλ, με μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής, και με την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο είχε συμβάλει στην
αντιμετώπιση των πυρκαγιών που είχαν πλήξει το Ισραήλ. Πολύ ουσιαστική ήταν και η
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία
και στους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς τονίζοντας: «Ο τόπος μας είναι
ιστορικός γι΄ αυτές τις σχέσεις διότι στη μεγάλη δοκιμασία του εβραϊκού λαού κατά τη
Γερμανική Κατοχή ο τότε αρχιεπίσκοπός μας, οι μητροπολίτες, οι κληρικοί και οι λαϊκοί τις
νύχτες εφοδίαζαν τους Εβραίους με χριστιανικές ταυτότητες».

Στα πλαίσια της επίσκεψης διοργανώθηκε μία σημαντική ημερίδα, με θέμα «Ελλάδα:
προκλήσεις του σήμερα - ευκαιρίες του αύριο», στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δρούτσας και ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Δόλλης, ο
υπουργός Επικρατείας κ. Χαράλαμπος Παμπούκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Χρήστος Παπουτσής, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, ο
υπουργός και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και κ.
Παναγιώτης Μπεγλίτης.
Οι κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρθηκαν στις διεθνείς
σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, στην οικονομική κρίση και τις προοπτικές
για νέες επενδύσεις και ανάκαμψη, στον πολιτισμό και τον τουρισμό, στους
αναπτυσσόμενους τομείς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, κ.ά.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ομιλία του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος
μεταξύ άλλων εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση, καθώς
«ήδη έχει υπερβεί τις προσδοκίες σε πολλούς τομείς» και διαβεβαίωσε τα μέλη της
αντιπροσωπείας ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για συνεννόηση με τη ρωσική
ηγεσία, ώστε να αποδοθεί το ελληνο-εβραϊκό αρχείο που βρίσκεται στη Μόσχα.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ξεναγήθηκαν στον Παρθενώνα και στο Μουσείο της
Ακρόπολης, όπου ο υπουργός Πολιτισμού και ο πρόεδρος του ΕΟΤ παρέθεσαν δείπνο προς
τιμήν τους, στο εστιατόριο του Μουσείου, με τη συμμετοχή παραγόντων του τουρισμού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις συναντήσεις, καθώς και στην ημερίδα, την αντιπροσωπεία
συνόδευαν οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Αθηνών κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και Βενιαμίν Αλπάλας
και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.
Πολύ συγκινητική ήταν η επίσκεψη των ξένων επισήμων στο εβραϊκό σχολείο της Ι.Κ.
Αθηνών, όπου είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν, από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής,
στους χώρους του σχολείου, να ενημερωθούν για τη λειτουργία και το έργο που προσφέρει,
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να συνομιλήσουν με τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.
Από το απόγευμα της Παρασκευής 11.2.11 η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία γνωριμίας,
σύσφιξης σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων με πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας. Στην
κατάμεστη Συναγωγή Αθηνών, οι επισκέπτες παρακολούθησαν τις λειτουργίες του Σαμπάτ
και στη συνέχεια παρακάθισαν σε γεύματα που παρατέθηκαν προς τιμήν τους, το βράδυ της
Παρασκευής και το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Κ. Αθηνών, με τη
συμμετοχή του πρέσβη του Ισραήλ, εκπροσώπων του ΚΙΣΕ, της Ι.Κ. Αθηνών, των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και όλων των εβραϊκών οργανώσεων. Ο πρόεδρος της
Ι.Κ. Αθηνών και η γεν. γραμματέας του ΚΙΣΕ κα Ντόνα – Λίλιαν Καπόν τους καλωσόρισαν με
ομιλίες τους αναφερόμενες στη δραστηριότητα, την ιστορία και τα επίκαιρα ζητήματα του
Ελληνικού Εβραϊσμού.
Οι ξένοι επίσημοι επισκέφθηκαν επίσης το Μνημείο Ολοκαυτώματος και ξεναγήθηκαν στο
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

3/3

