ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΥΝΑΝ

Με επίσκεψη στη γιαννιώτικη Συναγωγή της Αθήνας και συνάντηση με την ηγεσία του
Ελληνικού Εβραϊσμού ξεκίνησε την επίσημη διήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο
Ισραηλινός Υπουργός Τουρισμού Γιοέλ Ραζβόζοβ. Στις 31.5.2022, ο κ. Ραζβόζοβ, μαζί με τον
Έλληνα ομόλογό του Βασίλη Κικίλια, έφτασαν στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ, όπου τους
υποδέχθηκαν εκ μέρους του ΚΙΣΕ ο Αντιπρόεδρος Μάνος Αλχανάτης και ο Γεν. Ταμίας
Δανιήλ Μπεναρδούτ, και εκ μέρους της Ι.Κ. Αθηνών ο Αντιπρόεδρος Ντάνυ Εμμανουήλ, η
Γενική Γραμματέας Ντέλια Αλχανάτη, η Διευθύντρια Τάλυ Μαΐρ, καθώς και η αρχιτέκτονας
Φένια Γαβριηλίδου, η οποία ξενάγησε τους υπουργούς στη Συναγωγή και το Μνημείο
Ολοκαυτώματος.

Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Υπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή του από τη Συναγωγή είχε
ιδιαίτερη σημασία για εκείνον -όπως ο ίδιος δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
και τον έκανε να νοιώσει «παραπάνω από ευπρόσδεκτος και οικεία» στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα είχε ξαναέρθει το 2004, εκπροσωπώντας το Ισραήλ στους Ολυμπιακούς
αγώνες ως αθλητής του τζούντο. Αυτή τη φορά, ο Γιοέλ Ραζβόζοβ, -ο οποίος μετανάστευσε
στο Ισραήλ από τη Σοβιετική Ένωση το 1991- ήρθε ως υπουργός Τουρισμού.

Στις σύντομες ομιλίες με τις οποίες καλωσόρισαν τους δύο Υπουργούς στη Συναγωγή Ετς
Χαγίμ, ο Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ και η Γ.Γ. της ΙΚΑ αναφέρθηκαν στη σημασία της
επίσκεψης, στους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ αλλά και σε στοιχεία από την
ιστορία και τις δράσεις της σύγχρονης ελληνοεβραϊκής κοινότητας.
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Κατά την ομιλία του ο κ. Ραζβόζοβ τόνισε ότι είναι ο πρώτος Ισραηλινός Υπουργός
Τουρισμού που επισκέπτεται μία από τις δύο εβραϊκές συναγωγές της Αθήνας, και
ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για τη διαχρονική υποστήριξή του στα ζητήματα της εβραϊκής
κοινότητας στη χώρα μας. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία του Τουρισμού τόσο για την
ανάπτυξη όσο και για την προσέγγιση των δύο λαών.

Ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η χώρα μας
έχει διαμορφώσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και
πάταξη του αντισημιτισμού. «Η Ελλάδα δεν ξεχνά ούτε τα 6 εκατομμύρια Εβραίων, οι οποίοι
εξολοθρευθήκαν από το ναζιστικό καθεστώς, ούτε τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες
Εβραίους, οι οποίοι επίσης καταδιώχθηκαν και βρήκαν φρικτό θάνατο στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το μίσος και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας.
Και η ελληνική κοινωνία είναι οπλισμένη με όλα τα αναγκαία εφόδια που δεν θα επιτρέψουν
να λησμονήσουμε ποτέ -ούτε να επαναλάβουμε- το βαθύ σκοτάδι της αποτρόπαιης
Ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες αντανακλώνται
και στον τομέα του τουρισμού, με την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος εκατέρωθεν.

Στις περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών αναφέρθηκε σε
παρέμβασή του ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ Δανιήλ Μπεναρδούτ, τονίζοντας τις ποικίλες
μορφές τουρισμού –πέραν του θρησκευτικού- που θα μπορούσαν να αναζητήσουν οι
Έλληνες τουρίστες στο Ισραήλ.

Ακολούθησε ανταλλαγή συμβολικών αναμνηστικών δώρων και στη συνέχεια οι δύο
Υπουργοί κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, αφού ενημερώθηκαν από την
Φένια Γαβριηλίδου για τον συμβολισμό του Μνημείου.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Ακρόπολη και αργότερα την ίδια ημέρα οι δύο Υπουργοί
μετέβησαν στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όπου συμμετείχαν στα εγκαίνια του νέου
ξενοδοχείο της Brown, που έγιναν συνδυαστικά με το Ελληνο-Ισραηλινό επενδυτικό φόρουμ
« YASSOU! Israel-Greece Conference - Business Opportunities on the Runway to Greece:
Real estate. Travel. Energy. Innovation », της Ισραηλινής οικονομικής – επιχειρηματικής
εφημερίδας “Calcalist”.
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[Με στοιχεία από ΑΠΕ , Δ.Τύπου Υπουργείου Τουρισμού , Ελ. Τύπος 31.5.2022 ]

Δείτε ΕΔΩ το tweet του Υπουργού Τουρισμού
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