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משלחת יוון –יומן מסע

מוצאי שבת – 7.1.17
הגענו לנתב"ג עם המשפחות, נפרדנו מהורינו וקיבלנו לידינו מתנות שמיועדות לאנשים החשובים שנפגוש. התחלנו ליצור 

חברויות עם תלמידי כיתה יא, שכבר עברו משלחת 
וברי ניסיון וכעת משמשים עבורנו כחונכים. 

עלינו לטיסה והעברנו את הזמן בשיחות או האזנה 
למוסיקה והיערכות חיובית למשלחת. כשנחתנו 
עלינו אל האוטובוס ונסענו תוך כדי האזנה ללוח 

הזמנים ולחוקים בהם נעמוד השבוע. 
הגענו למלון, קיבלנו כרטיסים לחדר, והלכנו לישון 

בחדרים.

יום ראשון – 8.1.17
חברי משלחת “השגרירים הצעירים” ליוון, פקחה את עיניה לבוקר חדש, צונן ומרענן, עם 1- מעלות צלזיוס בחוץ. ארוחת 

 הבוקר אשר הוגשה במלון הייתה נפלאה ואפילו שומרי הכשרות הצליחו להפיק ממנה את המיטב.

התיישבנו עם השגריר יצחק אלדן אשר סיפר לנו סיפורים מעניינים בקשר למנהגים שונים הנהוגים ביוון ועל מודל עץ הזית 
 השבור הנמצא במלון ועל סמליותו וקשרו לאתונה.

יצאנו באוטובוס והקדמנו אל המוזיאון היהודי באתונה )אשר מצוי במרחק לא רב מן המלון(. שם, פגשנו את אנסטסיה, 
ארכאולוגית אשר חקרה את הקשר ההיסטורי היהודי אל יוון לאורך השנים. אנסטסיה הציעה לנו ממתקים שבד”כ 

מחלקים לנוצרים בחגים כאשר ישבנו בבית הכנסת של המקום, חובשים כיפות. מחזה זה היה די מוזר לנו ואירוני שכן 
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לחלק ממתקים הקשורים לדת אחרת אשר התנגשה במהלך השנים עם היהדות הוא לא דבר רגיל. אנסטסיה ריתקה 
אותנו עם מיני עובדות שונות על הקהילה היהודית ביוון למשל: 82% מהקהילה היהודית היוונית הובאה למחנה טרבלינקה 
בעת השואה, ישנם 324 חסידי אומות עולם יווניים אשר רבים מהם היו באי משלהם אשר נקרא אי “חסידי אומות העולם”. 
אנסטסיה בנוסף סיפרה על ההרכב הדמוגרפי של הקהילה היהודית – יהודים אשר גורשו מספרד וכאלו שהגיעו ליוון לאחר 

מרד בר-כוכבא אשר נשלחו כעבדים או כסוחרים. התערוכות היו מגוונות וכללו נושאים שונים כגון חגים ומנהגים יהודיים, 
בתי כנסת ופרוכות )ישנה אף פרוכת אשר נעשתה משטיח תפילה של מוסלמים שהיה קיים(. סופר לנו כי היהודים אשר 

ניצלו, עשו זאת בעזרת חסידי האומות, המרת דתם לאסלאם – “דינרוס” וזיוף תעודות זהותם. היהודים דיברו יוונית 
והשתלבו כחלק מהקהילה וקיבלו עליהם מסורות שונות לאורך השנים )לחם אפוי עם ביצה באמצע לפורים, שני סרטים 

עם שני מטבעות מעל מיטה של תינוק כדי לספוג רוע אחרי הברית ועוד(. אופיר העניקה מתנה לאנסטסיה בחינניות רבה.
יחד עם ריקי המדריכה יצאנו למסע 

ברחובות אתונה, בהתחלה עברנו מול ביתו 
של זאוס ומולו היה את שער הניצחון היווני. 
משם הלכנו לזאפיון, היכל הוועד האולימפי. 
עודנו הולכים עברנו על פני פסלים למיניהם 

עד שהגענו לאצטדיון השיש ולמדנו על 
ההיסטוריה שלו. כשעברנו על פני בית 
הנשיא ראינו המשמר הנשיאותי לבושי 

 חצאיות.
חלפנו על בני בית ראש הממשלה ועל 
הבסיס הצבאי של המשמר הנשיאותי. 

לאחר שחלפנו על פני כמה בתי שגרירות 
הגענו לקולניק שאותו השוותה ריקי לכיכר המדינה, בנוי בצורה נאו קלאסי, בקבר החייל האלמוני רדפנו אחרי יונים 

 ולאחר מכן ירדנו לרכבת התחתית שם נתקלנו בקרמיקו, עתיקות שמצאו בעת הבנייה של הרכבת.
 סיימנו את הסיור כשחלפנו על פני הבנינים היפים ביותר באתונה: האוניברסיטה, האקדמיה והספרייה.
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)JCC ( לאחר הסיור המרתק עם ריקי ברחבי העיר, המשכנו ונפרדנו ממנה במיקומנו הבא, מבנה של הקהילה היהודית
שם אכלנו צהריים ומפני שהקדמנו, ניגשנו לצעירים לפני האוכל כדי ליצור קשרים כבר לפני הפעילות עצמה. הצעירים היו 
מאוד משכילים וידעו הרבה דברים מראש שחשבנו להסביר להם. כך, הרגשנו שאנחנו מדברים עם אנשים בגובה העיניים 
שלנו, ושהאנגלית לא היוותה מכשול כלל. הצגנו את עצמנו בסבב בקצרה ולאחר מכן, טל הייגן, העניק נאום על עצמו ועל 

הסברה שלא יבייש אף מנהיג. מינוס, נשיא הקהילה היהודית של יוון, סיפר לנו באריכות על חשיבות הקהילה היהודית 
ביוון, על כך שהקהילה מחוץ לישראל צריכה את ישראל בדיוק כמו שישראל צריכה את הקהילות היהודיות הקטנות 

)והגדולות( ברחבי העולם, ובנוסף על ההתפתחויות הדיפלומטיות של ישראל ויוון בשנים האחרונות )ובכלל מאז 1991, 
שבה יוון הכירה בישראל באיחור לאחר שאר מדינות אירופה(. הענקנו למינוס ולנציג הסוכנות היהודית )הישראלי( שנמצא 

 שם מתנות, חילקנו כרטיסי ביקור לנערים כדי שנוכל לשמור איתם על קשר, נפרדנו והמשכנו אל עבר ארוחת הערב.

ארוחת הערב הייתה מאוד עשירה ומהנה, ובשבילי, בעיקר הסופלקי )שיפודים יווניים(. האוכל והעיצוב השרו אווירה ים 
תיכונית וביתית. קרה לי ולעוד הרבה לא פעם ששכחנו שאנחנו לא נמצאים בישראל. נפגשנו בערב זה עם סגנית 

 השגרירה היוונית, אשר נראתה נרגשת ומצפה מאוד לביקורנו העתידי בימים הקרובים אל השגרירות.
סיימנו את היום בבית המלון עם שיחת סיכום של השגריר אלדן על ערכים וכישורים אשר הבאנו לידי ביטוי ביומיים אלו 

ועם טל ורמי על מה שמצפה בהמשך )והכנות לטקס השואה אשר יתקיים מחר(.
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יום שני – 9.1.17
אז אחרי ארוחת בוקר טעימה נסענו לבית אבות יהודי שממוקם מחוץ לאתונה, שם פגשנו את מוניס מנהל בית 

האבות ״רוסטיון״. הוא סיפר לנו על העקרונות של בית האבות, על שימור המסורת היהודית בין אם זה בכשרות או 
לחגוג את החגים היהודיים.

בנוסף הוא ציין שיש עדיפות ברורה ליהודים מתוך מטרה 
שבית האבות יישאר בציווין יהודי.

אחרי הרצאה מרתקת הלכנו לעשות ״שמייח״ כולנו רקדנו 
ושרנו שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. על הקונצרט הזה 

ניצח רמי שהפגין יכולות נגינה פנטסטיות וגם יצחק עם 
כישורי ריקוד מדהימים.

בזמן ששהינו בבית האבות התפתחו שיחות מרתקות בין 
השגרירים לשוהים, ללא ספק היה מרגש ממש.

משם טיפסנו לאקרופוליס, עלינו את ההר, צילמנו כמה תמונות יפות, הסתכלנו על השלג מרחוק ודיברנו על הבנייה 
הישנה. הגענו למסקנה שללא ספק זה צריך להיות אחד מפלאי תבל.
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מאוחר יותר המשכנו לקהילה היהודית שם שמענו הרצאות מרתקות. טלי, מנהלת הקהילה, דיברה איתנו על מהות 
הקהילה הוהסבירה על התנהלות הקהילות )ועדות, אירועים ודברים שהם אחראים להם(.

אחר כך דיברה אתנו אמה על בתי הכנסת ועל איך מנהלים אורך חיים דתי בקהילה כה מצומצמת שצריך לשלם 
כסף כדי שיהיה מניין. כששמענו זאת הזדעזענו והחלטנו לקיים תפילת מנחה שתהיה מושתתת אך ורק על אהבת 

היהדות ומצוותיה. בנוסף הבנו שאריאל - אם לא שגריר יהיה חזן.

לתפילה הצטרף אלינו ויקטור אליעזר, שליח ידיעות אחרונות ביוון. הוא סיפר לנו על היחסים המורכבים בין יוון 
לישראל ועל שיתוף הפעולה בין המדינות. בנוסף הוא סיפר שילדי יוון אינם יודעים כלל על שואת היהודים.

 לקחנו את זה ישר לתשומת לבנו לטפל בזה.
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מחוץ לאולם בית הכנסת מוצבות אנדרטות לזכר שואת יהודי יוון. קיימנו שם את טקס ההנצחה שלווה בשירים 
וקטעים אישיים ומרגשים. בנוסף, גם קראנו “יזכור” לזכר הנרצחים ואמרנו עליהם קדיש.

היה חשוב לנו לסיים שם את הטקס בשיר “עם ישראל חי” על מנת להראות שניצחנו למרות כל מה שעברנו. 
היהודים לא מפחדים ולא מתביישים במי שהם, עם הנצח לא מפחד.

אחרי ארוחת ערב במסעדה שאפילו הכשרים אמרו שהיה טעים, ממש התחיל לרדת שלג. וואו זה מטורף!
חזרנו למלון, סיכמנו את היום עם יצחק ורמי - ללא ספק אפשר לראות שהם גאים בנו.

טל החליט לפנק אותנו בטיול מושלג ואפשר היה לראות שהשגרירים הצעירים חזרו להיות ילדים קטנים עם 
מלחמות כדורי שלג מצחיקות ומהנות. השוקו החם עשה את שלו כולנו נהנו ושתינו. ניצחנו את אתגר בובות הראווה 

ובעיקר צחקנו. בקיצור, עוד יום מושלם ...
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יום שלישי – 10.1.17
פתחנו את הבוקר עם בוקר מושלג ב8 וחצי וארוחת בוקר.

עלינו על האוטובוס ויצאנו לדרך בשעה 9 ורבע ובשעה 9:45 הגענו למשרד האיחוד האירופי. בבוקר קיימנו פגישה 
באיחוד האירופי שבה דיברנו עם אנטוניה, נציגת האיחוד, על מבנה האיחוד, התנהלות האיחוד עם המדינות.

טל הייגן הציג את התכנית בהצלחה רבה. האיחוד הוא גוף פוליטי המורכב מ-28 מדינות הנמצאות באירופה וישנם 
כ- 500,000,000 תושבים. יוון הצטרפה לאיחוד בשנת 1981, תפקידו של האיחוד ביוון הוא להיות העיניים, האוזניים 
והפה של האיחוד האירופי בעולם. מטה האיחוד הראשי נמצא בבריסל שבבלגיה, מאחר וגיאוגרפית עיר זו נמצאת 

 במרכז של המדינות הנמצאות באיחוד, והיא משמשת כבירת האיחוד האירופי. 

הנציגה הסבירה לנו על מונחים, מושגים ותפקידים 
 בסיסיים הקשורים לאיחוד.

זה היה רגע ייחודי והיסטורי שבו מתרחש שיח בין 
השגרירים הצעירים, שהגיעו ממדינה שאינה שייכת 
לאיחוד האירופי, עם נציגת האיחוד. שואלים שאלות 

 על האיחוד ומתעניינים בו.
שמחנו ללמוד ולדעת יותר על האיחוד ועל פעולותיו, 

ולהבין את מעשיו ותפקידיו לעומק. לקראת סוף 
המפגש, הצטלמנו בליווי נציגת האיחוד והסטאז'רית 

שלה.
בשעה 11:15 יצאנו באוטובוס לכיוון הצלב האדום והגענו בשעה 12:00.

 הגענו לצלב האדום במקום ביקור בבית ספר, מאחר ובגלל השלג שירד באותו היום בוטלו בתי הספר.
הצלב האדום הוא ארגון הומינטרי, אחד מהארגונים הגדולים ביוון. הסניף ביוון מאוד פעיל ונפגשנו עם שניים 

מנציגיו. מטרת הארגון היא לעזור ולסייע לאנשים הזקוקים לכך, הפעילות היא מקיפה וכרוכה בהתנדבות.
ביוון ישנם כ-70 סניפים. הוסבר לנו על הפרוייקטים והאידיאלים.
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 דיברנו על בעיית הפליטים ועל איך העולם, הצלב האדום ומדינת ישראל עוסקים בבעיה ומתמודדים איתה.
 ביציאה הצטלמנו עם נשיא הצלב האדום ביוון.

הצלב האדום היה כנקודת השקה בין ישראל ליוון, חלק מהשגרירים הצעירים קמו ודיברו על התרומה שלהם לעולם 
ולמדינה, וזה יצר חיבור בינינו לבין הארגון.

משם יצאנו לארוחת צהריים בgoodies, הצטלמנו בג'ימבורי ונהנינו.

בשעה 14:30 יצאנו אל מרכז 
השגרירות הישראלית 

 והגענו ב15:10.
זכינו בסיור בליווי סגנית 
השגרירה, סאוסן, פגשנו

את השגרירה ואת העובדים 
במקום המנהלים את 

השגרירות. 
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 לאחר מכן נסענו לקבלת פנים רשמית בבית השגרירה - אירית בן אבא. 
 בבית השגרירה הוגש לנו כיבוד קל, והורגשה אווירה ביתית וישראלית. 

 קיימנו שיחה עימה ובליווי סגניתה, על הקשר המיוחד שקיים בין ישראל ליוון ושאלנו שאלות.
דיברנו גם על יוזמת פגישות בין נוער יווני לנוער ישראלי. בנוסף לכך, קיימנו שיחות על היסטורית יוון כחלק 

מאירופה, וכידידת אמת למדינת ישראל. 

סיימנו את היום בארוחת ערב-טברנה מפנק מוזיקלי ומשמח, במסעדת בית חב”ד! בליווי להקה מקומית ששימחה 
 אותנו והציגה לפנינו את התרבות היוונית והרקידה אותנו בחיוכים.

פגשנו את הרב הנדל מנדל, ואת אחראית חב”ד. משם חזרנו למלון, קיימנו את שיחת הסיכום והלכנו לישון.
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יום רביעי – 11.7.17
התחלנו את היום בארוחת בוקר ב8:30 וב9:15 יצאנו מהמלון לכיוון משרד החוץ.

שוחחנו עם נציגי המשרד על יחסי ישראל-יוון תוך העמקת 
ידע היסטורי בנוגע ליחסי שתי המדינות הן בפן המדיני 

פוליטי והן בפן הכלכלי. דנו על השפעתו של מאגר הגז על 
היחסים העתידיים של שתי המדינות. למדנו על חייו של 

שגריר ועל מה הם הכישוריים הנדרשים בכדי להיות פעיל 
פוליטי בכלל ושגריר בפרט.

למדנו ביחד מהם הערכים המרכזיים של בית הספר 
לשגרירים, שאנחנו מאמינים שלפיהם צריך לחיות 

ולהתנהג, והם: סולידריות, כבוד, אהבת האדם, אהבת 
הארץ, שלום, סובלנות, רגישות למיעוטים, ידע...
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לאחר מכן המשכנו לפרלמנט. התחלנו בהדרכה והסבר מעמיק על עצמאותה של יוון. התפלאנו לגלות שממש בתוך 
בניין הפרלמנט נמצא מעין מוזיאון היסטורי שמלמד על ההיסטוריה של העם היווני. 

נכנסנו לבית הפרלמנט והתיישבנו בכיסאות ה”שרים” היוונים. נוכחנו לגלות אולם הדיונים היווני גדול מבניין הכנסת 
הישראלי כיוון שמספר חברי הפרלמנט/כנסת היווני עומד על כ-300 חברים ובישראל כפי שאנו יודעים ישנם אך ורק 

120 חברי כנסת. דנו עם ראש החינוך והתרבות היווני והסגן שלו. תוך כדי שיחתנו, גילינו אהדה וגישה חיובית למדיי 
בנוגע למדינת ישראל. יצאנו מפגישה זו מלומדים ומשכילים לאור הידע שצברנו בנושאי יוון ומדיניותה כלפי מדינתנו.

מיד אחר כך נסענו אל הקניון-האטרקציה החשובה ביותר לחברותינו הבנות. הרגשנו במרדף אל מול הזמן שבורח 
בין הידיים משום שאת המתנה ה-200 שלא נשקול לפספס! )משום שאת התוצאות העתידיות יכולנו לדמיין כולנו.(

אט אט החל גל השקיות הבלתי נגמר מצטבר עלינו והיה ברור שבזכותנו כלכלת יוון )המרוסקת יש לומר( חוזרת אל 
עצמה תודות לתרבות הצריכה הישראלית.
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יום חמישי – 12.1.17
התחלנו את היום מוקדם, יצאנו מהמלון ישירות אל בית הספר לאודר )בית ספר יסודי לילדים יהודים(, שם עברנו 

פעילויות עם תלמידי כיתות ו׳ שעתידים לנסוע לארץ ודיברנו עם חלק מצוות המורים והמנהל לגבי החיים בקהילה 
וההתמודדות עם קשיי הלימוד וההתבוללות שמקיפים את הקהילה ההולכת וקטנה. 

לאחר מכן, נסענו אל בית הספר הבינלאומי קמפיון, ערכנו את מעגלי השיח שלנו והסברנו להם על ישראל, הכרנו 
אותם ויצרנו קשרים חברתיים בין עמים ובני נוער. 
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אחר כך נכחנו בדיון ביוניסף לגבי הפליטים 
ושיטות העזרה להם.

מאוחר יותר נסענו אל שדה התעופה וערכנו 
שיחת סיכום אחרונה בהחלט, סיכמנו חוויות, 

אמרנו תודות, בילינו עוד קצת יחד ועלינו 
לטיסה חזרה. בנתבג הבטחנו שנשמור על קשר 

ונפרדנו לשלום משבוע בין הטובים בחיינו.
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מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים

תגובת שגרירת ישראל ליוון, הגברת אירית בן-אבא

יצחק שלום,

תודה רבה על כל הדיווחים המסודרים ששלחת אלינו וגם לאנשי השיח שלכם באתונה. אכן הביקור היה חשוב וגם מועיל. 
שאלת השאלות תמיד היא מה ההמשך כדי שלא נשאר עם אירוע בודד. 

מי עושה Follow up עם הצעירים להם הצענו לעניין את בתי הספר שלהם בתכנית חילופים עם בתי ספר יוונים, 
מי דואג לעדכן אותנו מה ההמשך עם בית הספר קמפיוןשעימו כך ציינת בע”פ אמור יהיה להיחתם הסכם 

לחילופין, וכו. 
כפי שציינו במהלך הביקור, חשוב לנו לייצר תבנית של חילופי נוער עם יוון. המרכז שלכם למנהיגות צעירה יכול 
להיות ציר חשוב במערכת הזו של חילופי נוער ונרצה למסד את הביקורים ההדדיים. אינני בטוחה כי האקדמיה 
הדיפ במשרד החוץ היא הגורם המתאים ביוון שהרי אין להם שום מנוף על מערכת החינוך היוונית. הפתרון הוא 
יצירת קשרים ישירים עם בתי הספר כמו שעשיתם עם קמפיון וכפי שצריך להמשיך גם עם בתי ספר אחרים. אם 

נצליח לגרום לייצר מאסה קריטית של חילופים אפשר יהיה אולי גם להביא את התכנית לאישור משרד החינוך 
היווני שאולי יכול גם לממן חלק מההגעות של היוונים ארצה שאחרת מלבד בתי הספר הפרטיים, לא נראה יוונים 

שיכולים לממן הגעתם לביקור בארץ.
 כל עוד הנטל התקציבי אינו על השגרירות הרי שאין בעיה לייצר 3-4 ביקורים בשנה ולא רק באתונה.

 נשמח כמובן לייצר כפי שאמרנו יותר מביקור אחד מצדכם בשנה. 
שוב הרבה תודה       

אירית        

מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים לשגרירת ישראל ליוון,

הגברת אירית בן-אבא וסגניתה, הגברת סאוסן חסון.

כבוד השגרירה 

כבוד סגנית השגרירה

עם שובה של משלחת השגרירים הצעירים לישראל אני שמח לסכם את הביקור כדלהלן:
1.האירגון

אירגון הביקור היה למופת בזכות  שיתוף הפעולה ההדוק בינינו לבין השגרירות על אגפיה השונים, וזאת, למרות 
האתראה הקצרה.
2. תוכנית הביקור

התוכנית התבססה על מרכיבי  ה Youth Diplomacy  אותם גיבש בית הספר שלנו בשנים האחרונות.
א. המרכיב הדיפלומטי מדיני: ביקור בשגרירות  ובבית השגרירה; פגישות במשרד החוץ עם ראש האקדמיה 

הדיפלומטית, סגנו ושתי מתמחות וכן את מנהל מחלקת מזת וישראל; ביקור בפרלמנט עם נשיא אגודת הידידות 
,סגנו וכן עם הנשיא הקודם ; ביקור בשני אירגונים בינל בדמות הצלב האדום ואירגון יוניסף, ולבסוף, הביקור 

במשרד נציבות האיחוד האירופי.



18

תגובת אלינה, מתאמת הביקור מטעם שגרירות ישראל ביוון

Dear Ambassador Eldan,
The pleasure was all mine. I was very glad to assist in the organization of the program and to 
have the opportunity to escort the delegation in their visits. 
It was great to meet you all and I would like to thank you also from my side for the excellent 
cooperation we had.
I am sorry for the late reply, but I was out of the oce until today
Lehitraot in Tel Aviv!
        Kind regards,
        Alina

ב. המרכיב היהודי:
ביקור בקהילה היהודית ובבתי הכנסת שלה ;ביקור במוזיאון היהודי ;פגישות עם נשיא קהילת אתונה וקודמו 

בתפקיד וכן עם מנכלית הקהילה; פגישה עם סגן נשיא הקהילות היהודיות של יוון; טקס זיכרון לנספים בשואה 
;מיפגש עם הנוער והצעירים של הקהילה  ועם שליח הסוכנות; ביקור בבית הספר לאודר ומיפגשים נפרדים עם 

התלמידים והמורים
ג. מיפגשים עם נוער לא יהודי.

ביקור בבית הספר הבינלאומי  Campion  ומיפגשים הסברתיים עם התלמידים  המקומיים.
)הביקור השני בבית ספר Anavrita בוטל בגלל השלג(.

ד. הסברה בתקשורת 
.Aleph ראיון לסוכנות הידיעות היוונית;ראיון לעיתון היהודי ;Thema ראיון לעיתון

ה. התנדבות/תרומה לקהילה
  Restion ביקור בבית האבות

ו.מיפגש עם התרבות היוונית.
סיור  תיירותי הסטורי מודרך באתונה ; מיפגש עם המוזיקה והריקוד היווניים.

זוהי התכנית הייחודית לבית הספר הישראלי לשגרירים צעירים  אותה ביצענו  בהצלחה בסיוע הנפלא של 
השגרירות.

סיכום והערכה 
המשלחת בשבוע שעבר היתההשניה שקיימנו מאז 2014. בכל המיפגשים חשנו ידידות והערכה  לישראל  ולמפעל 

החינוכי הייחודי שלנו שכל מהותו היא הצמחת דור של מנהיגים צעירים עם אוריינטציה בינלאומית.
מבחיתנו  מטרות הביקור הושגו במלואן: פגשנו  את הקהילה היהודית על ביהס והנוער שלה , הנצחנו את זכר 

השואה, ,הסברנו את ישראל בקרב הנוער היווני  ובתקשורת ,
לימדנו את חברי המשלחת פרק בהיסטוריה ובתרבות של יוון ,חשפנו אותם לאירגונים  בינלאומיים 

חשובים  ולסוגיית הפליטים והמהגרים .
 ומעל לכל חשפנו אותם לחשיבות העבודה הדיפלומטית

אירית  וסאוסן יקרות
זכינו בזכותכן ובזכות הצוות של השגרירות שליווה אותנו בכל ימות הביקור לחוויה מכוננת עבור השגרירים 

הצעירים. ההדרכה שקיבלנו מכם  עזרה לנו רבות בפגישות השונות.
אני מאמין שהביקור שלנו תרם לעבודת השגרירות ואנו מודים על המחמאות שקיבלנו  מכן בהקשר זה.
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מכתב תודה ממשלחת השגרירים צעירים

לאלינה, מתאמת הביקור מטעם שגרירות ישראל ביוון

Dear Alina 
Back in Israel we want you to know how much our delegation and all of us at the young 
ambassadors' school appreciate your contribution to the success of the delegation visit to 
Athens. 
Your excellent cooperation with Tal was essential to the organization of the program and 
your presence with us during the visit very helpful. 
Toda raba and Lehitraot in Tel Aviv. 
       Yitzhak Eldan 
       Head of the delegation

תגובת אנטוניה זאפירי, נציגות האיחוד האירופי ביוון

It was a real pleasure and privilege to meet such a talented group of students. Many thanks 
for taking an interest in our work and the European Union.

Warm regards, Antonia

Antonia ZAFEIRI Political Reporter
European Commission Representation of the European Commission in Greece

מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים
לאנטוניה זאפירי מנציגות האיחוד האירופי ביוון

Dear Antonia
It gives me great pleasure to thank you on behalf of the young Israeli ambassadors who 
appreciated very much your presentation on the EU/Greece and Israel. They had the 
chance to learn many new facts about the EU and especially about its handling of the 
Greek economic challenge and the refugee/migrant issue in Europe.
They also valued very much your explanations to how youngsters from outside the EU 
can benefit from its educational programs. 
Dear friend 
You told us that you admire our youngsters' interest in the EU. We ,at the young 
ambassadors school , believe that it is higly important for Israels' future generation of 
leaders to learn about the EU .Therefore our commitment to continue visiting your 
offices in the different EU countries. 
      Best regards 
      Yitzhak Eldan 
      Head of the delegation
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תגובת סאמוס, ראש ועדת חינוך ותרבות

וחבר הפרלמנט היווני

Honorable Ambassador Mr. Yitzhak Eldan,

I sent you the link that leads to the press release from the Press Office of the Hellenic 
Parliament, regarding your visit with the group of the distinguished students from Israel 
and the meeting with the President and members of the Greece Israel Parliamentary 
Friendship Group.

Since the press release is in greek, please allow me a brief review in english (and please 
forgive me for any mistakes in the translation process):

 "On Wednesday 11th a delegation of twenty distinguished Israeli students of the Young 
Ambassadors school, accompanied by Ambassador Mr. Yitzhak Eldan, and members of the 
Israeli Embassy in Greece, visited the Hellenic Parliament within the context of the 
Embassy's activities for the strengthening of bilateral relations in the fields of education 
and youth. During their visit there was a conducted tour organized by the Hellenic 
Parliament Foundation and as a part of the educational programs for Parliamentarism and 
Democracy. Subsequently there was a meeting with the President of the Greece Israel 
Parliamentary Friendship Group and Chairman of the Standing Committee on Cultural and 
Educational Affairs Mr. Dimitris Sevastakis, the Vice chairman of the Greece Israel 
Friendship Group Mr. MariosSalmas and the member Mr. Kostas Karagounis. The meeting 
with the students and the Ambassador Mr. Yitzhak Eldan was warm and fruitful. The 
discussion with the students, who were characterized by maturity in thinking and a high 
level of knowledge, moved in the range of historical and cultural ties between the two 
nations, and the great opportunities that are opening up in education, art and economy, 
based on the mutual desire and will, as well as the politically determined strategy, for 
cooperation between Greece and Israel."
On Behalf of Mr. Sevastakis I greet you with respect and I also sent you a greeting card 
with his best wishes for a happy and promising 2017.

      Sincerely, 
      MP Samos 
      Chairman of the Standing Committee on
      Cultural and Educational Affairs
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תגובת אמי מרדכי מקיאו, נצר לניצולי שואת יוון

Dear Yitzhak 
It was my honor to participate with the young ambassadors to ceremony . 
Than you for your kind words ! I hope to see you again next time . 
      Best regards 
      Emmy MordohMekiou

מכתב תודה מאמי מרדכי מקיאו, נצר לניצולי שואת יוון

Dear Emmy 
I am writing to you on behalf of the delegation to tell you how much we appreciated your 
participation at the ceremony we organized at the Holocaust Memorial. All of us were moved 
by your personal story connected to the tragic destiny of your parents in the death camps. 
Israel and its young men and women are the guaranty that the Shoa will not be repeated.
      Best regards.
      Yitzhak Eldan 
      Head of the delegation
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מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים למייק הנדרסון, מנהל בית הספר הבינלאומי "קאמפיון"

Dear Mr Henderson 
It is with great pleasure that I am writing to you on behalf of the young ambassadors' 
delegation. We had a great time in your beautiful school.
Everything was excellent,from the organization to the presentations, the round tables 
and the food. We appreciate very much the efforts invested to make our visit an 
immemorable one. Our school believe in international youth dialogue as an important 
factor in people to people relations .It is in this spirit that we invite a delegation of 
your school to visit us in Israel. 
Again,many thanks to you and your colleagues for the meaningful encounter between 
our schools. 

     Best regards 
     Yitzhak Eldan 
     Director of the young Israeli ambassadors' school

תגובת מייק הנדרסון, מנהל בית הספר הבינלאומי "קאמפיון"

DearYitzhak,
It gives me great pleasure to thank you on behalf of the Young Israeli Ambassadors who 
appreciated very much your presentation on the EU/Greece and Israel. They had the chance to 
learn many new facts about the EU and especially about its handling of the Greek economic 
challenge and the refugee/migrant issue in Europe.
You and future young ambassadors are more than welcome to return to Campion. I hope that 
the visit met the expectations of the pupils and they gained a valuable learning experience.
I also hope that your visit to UNICEF and your journey home went well.
      Kind regards,
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מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים
לסופי צנאסולה, נציגת הצלב האדום ההלני

Dear Zefi
It was a great pleasure and a highly educational experience for our delegation to have the 
opportunity to visit the Hellenic Red Cross. Yours and Panyotis presentations and Panayotis 
were of great importance. I was very satisfied also to see our youngsters showing a great 
interest and sharing with you Israel's contribution to the migrants in Lesbos and Kos. In behalf 
of the delegation I take this opportunity to hail the Greek Israeli cooperation on humanitarian 
issues, and as discussed between us, we will be happy if there is a project concerning the 
plight of the migrants where our youngsters who volunteer for MADA(the equivalent of the 
Red Cross) and young greeks can cooperate. Congratulations for the sacred mission you are 
conducting and our best regards to the President. Sincerely yours Yitzhak Eldan Head of the 
delegation.

      Best regards 
      Yitzhak Eldan 
      Director of the young Israeli ambassadors' school

תגובת סופי צנאסולה, נציגת הצלב האדום ההלני

Dear mr Eldan, 
It was a real pleasure to have your delegation in the Hellenic Red Cross Headquarters 
and we were truly inspired by the youngsters' interest and their involvement already 
from such a young age to many voluntary activities. We really appreciate your offer for 
cooperation on issues concerning migrants in the near future and please be sure that we 
take it seriously into consideration. Please find attached some pictures from our 
meeting. 
      With my very best regards 
      Zefi Thanasoula
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תגובת מוניס, מנהל בית האבות בו התנדבה המשלחת

Dear Yitshak , Itshakyakar
So nice to hear from you and get all these kind words for me and Res on. Please keep in 
touch and don’t forget to sent to us pictures and videos that our residents will love to see 
The Young Ambassadors are such a lovely group of young people and our residents will 
love to be a part of your next visit

Don’t forget us

     Beatslacha be Kolmaasechaveleitraot
     All the best
     Monis

מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים למוניס, מנהל בית האבות בו התנדבה המשלחת

Dear Monis, 
When you will get this mail our delegation will be on its way to Israel .We started our visit 
to Athens in Restion and we will never forget the warm welcome we received from you and 
the great emotional encounter between the youngsters and the elderly persons. 
The young ambassadors were very impressed also by the high standarts of the place and the 
quality of the services. Toda raba dear Monis for giving our youngsters the opportunity to 
volunteer and to bring some joy and happiness to the elderly.
Toda also for teaching us the sirtaki dance and for naming the library after the young Israeli 
ambassadors. 
      Shalom and lehitraot. 
      Yitzhak Eldan 
      Head of the delegation
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תגובת ניר צחר, שליח הסוכנות היהודית באתונה, יוון

יצחק היקר, 

שמחתי מאוד להיות שותף לעשיה ולראות את החיבור בין בני הנוער שלנו אל הנוער של משלחת 
"שגרירים צעירים". 

אני יודע שכל מפגש כזה תורם רבות עבור שני הצדדים ואני כבר מחכה למפגש הבא. 
אשמח אם נעמוד על קשר לקראת סוף השנה. כפי שאמרתי לכם יש לנו סיור אוניברסיטאות לבני הנוער 

ואשמח אם נקיים פעילות משותפת. 
בברכה,      

ניר צחר שליח הסוכנות היהודית באתונה, יוון.     

מכתב תודה ממשלחת השגרירים הצעירים לניר צחר,

שליח הסוכנות היהודית באתונה, יוון

ניר היקר שבוע טוב,

ביהס הישראלי לשגרירים צעירים מודה לך מקרב לב על  אירגון המיפגשים של משלחת השגרירים 
הצעירים עם הנוער היהודי באתונה.

זכינו שאתה הוא זה שחיבר  אותנו לקהילה היהודית בכלל ובינינו  לבין הנוער הבוגר ולביהס לאודר . 
עשית זאת  באופן מוצלח ביותר ועל כך נתונה לך תודתנו העמוקה.

השגרירים הצעירים אימצו אותך אל ליבם  והביעו הערכה רבה לשליחות שלך.

בתודה ובברכה       
יצחק אלדן       

       ראש ביהס הישראלי לשגרירים צעירים.
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Εντυπωσιασμένοι από την Ελλάδα και τη φιλοξενία του ελληνικού λαού δηλώνουν στο ΑΠΕΜΠΕ η 15χρονη Μπάτια Μπερνστάιν και ο 17χρονος Νίμροντ
Νόρνμπεργκ από το Ισραήλ.

Διατυπώνουν την άποψη ότι οι πρόσφυγες πρέπει να γίνονται δεκτοί με αγάπη και υποστηρίζουν με πάθος ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός δρόμος για να
τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη.

Η Μπάτια και ο Νίμροντ, είναι δύο από τους είκοσι αριστούχους Ισραηλινούς μαθητές, της Β' και Γ' Λυκείου, στο σχολείο Blich, στο Ραμάτ Γκάν, που βρίσκονται
αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Israeli Centre for Young Leaders».

Κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα που διοργανώνει η Ισραηλινή πρεσβεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων στα πεδία
της εκπαίδευσης και της νεολαίας συναντούν στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, επισκέπτονται τη Βουλή, σχολεία, μιλούν με μέλη ΜΚΟ.

Τα παιδιά, κατά τη δεύτερη επίσκεψη Ισραηλινών μαθητών του συγκεκριμένου προγράμματος στην Αθήνα, συνοδεύει ο Επίτιμος Πρέσβης Γιτζάκ Ελντάν,
διευθυντής του ισραηλινού προγράμματος: «Σκοπός της επίσκεψης είναι να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των νέων Ελλάδας και Ισραήλ. Επιθυμούμε να
ξεκινήσουν προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των νέων των δύο χωρών και αυτή είναι η σχετική πρόταση των μαθητών προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών»,
λέει στο ΑΠΕΜΠΕ ο κ. Ελντάν. «Προτείνουμε να γίνονται ανταλλαγές μαθητών μεταξύ των δύο χωρών, να υπάρχει συνεργασία σε αρκετούς τομείς, να αρχίσει κάτι
νέο», τονίζει η Μπάτια, ενώ ο Νίμπροντ συμπληρώνει: «Θέλουμε να συζητήσουμε με τους νέους στην Ελλάδα, να μιλήσουμε για το Ισραήλ, να μιλήσουμε ανοιχτά
και για θέματα όπως η ισραηλινοπαλαιστινιακή κρίση».

Όπως σημειώνει ο κ. Ελντάν «το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι δύο δημοκρατίες στην περιοχή και η σχέση τους προωθεί τη σταθερότητα σε μια ζώνη αστάθειας».

השגרירים הצעירים מתראיינים לתקשורת המקומית
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Εξηγεί, επίσης, ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος Ισραηλινοί μαθητές έχουν επισκεφθεί 25 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι περίπου 3.500 παιδιά
που σε εκατό ομάδες επισκέπτονται διάφορες χώρες ως οι «μελλοντικοί ηγέτες».

Οι δύο μαθητές γνωρίζουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, για την οικονομική κρίση, έχουν μάθει στο σχολείο ότι «η Ελλάδα είναι ίσως ένας από
τους πιο ισχυρούς εταίρους του Ισραήλ στην Ευρώπη», την ίδια ώρα όμως, έχουν ακούσει για τα περιστατικά ξενοφοβίας και αντισημιτισμού που έχουν καταγραφεί,
για την ύπαρξη του «νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Εντάσσουν τα φαινόμενα αυτά στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και εκφράζουν προβληματισμό για το μέλλον. «Η Ευρώπη είτε θα κινηθεί προς μία κατεύθυνση
όπου θα είναι πιο φιλόξενη και οι εξελίξεις θα είναι πολύ ελπιδοφόρες ή θα γίνει πολύ κλειστή και ξενοφοβική. Συμβαίνουν κάποιες κινήσεις στην πολιτική σκηνή
της Ευρώπης που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που το ευρωπαϊκό κοινό βλέπει κάποιες ομάδες και μειονότητες. Έτσι, οι Ευρωπαίοι μπορεί ή να κινηθούν προς
την κατεύθυνση να τους καλωσορίζουν και να τους αγαπούν, να τους δέχονται σαν να είναι δικοί τους άνθρωποι, ή να γίνουν πολύ απόμακροι και ψυχροί», λέει ο
Νίμροντ.

Η ιστορία του Ισραήλ έχει διαμορφώσει τη στάση τους απέναντι στην προσφυγική κρίση που έχει ξεσπάσει και πλήττει την ευρύτερη περιοχή: «Κατάγομαι από
οικογένεια προσφύγων που δραπέτευσαν από την Πολωνία για να εγκατασταθούν στο Ισραήλ, όπου δεν είχαν και την καλύτερη υποδοχή από τους Βρετανούς. Οι
πρόσφυγες πρέπει να γίνονται δεκτοί και να γίνονται δεκτοί με αγάπη, να μην τους συμπεριφέρονται με τον τρόπο που μας συμπεριφέρθηκαν. Πρέπει ως άνθρωποι,
και ως Εβραίοι, να διασφαλίσουμε ότι θα νιώθουν σαν να είναι στην πατρίδα τους, πρέπει να ξέρουν ότι έχουν ένα σπίτι, ό,τι και να συμβεί σε οποιονδήποτε, όπου κι
αν βρίσκεται, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε στην Αφρική, είτε στην Αμερική», υπογραμμίζει ο Νίμροντ.

Την ανάγκη να νιώθουν οι πρόσφυγες ότι έχουν ένα δικό  τους μέρος υπογραμμίζει και η Μπάτια, η οικογένεια τής οποίας έφυγε πριν από δέκα χρόνια από το
Λονδίνο για να εγκατασταθεί στο Ισραήλ. Διηγούνται ότι το Ισραήλ είναι μια ανοιχτή χώρα, με ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις, που βοηθούν όσους έχουν ανάγκη,
είτε είναι πρόσφυγες από τη Συρία, είτε κάτοικοι μιας χώρας που έχει υποστεί φυσικές καταστροφές, όπως το Νεπάλ.

Για την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη ο Νίμροντ εκφράζει το θυμό του για όλο αυτό το μίσος που δεν μπορεί να βλέπει άλλο, όπως λέει. «Στο κάτω κάτω είμαστε
όλοι ανθρώπινα όντα, μουσουλμάνοι, εβραίοι, χριστιανοί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μιλάμε ειρηνικά, όχι με τα όπλα. Όλοι θέλουμε ένα μέρος για να το
ονομάζουμε πατρίδα. Δεν μπορούμε όμως, να αφήνουμε αυτό το μέρος να υπαγορεύει τις σχέσεις μας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να συνομιλούμε,
ειρηνικά, όχι με όπλα. Πρέπει εμείς, ως νέοι, που είμαστε οι μελλοντικές ηγεσίες, να πούμε "αρκετά"! Θέλουμε να μιλήσουμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι νέο,
θέλουμε να αλλάξουμε».

«Η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι» παρατηρεί και η Μπάτια, «πρέπει να βρούμε λύση, καλή για όλους, εβραίους, χριστιανούς,
παλαιστίνιους. Με διάλογο και όχι με όπλα. Πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα».

«Ο διάλογος είναι ο μοναδικός δρόμος για να βρεθεί λύση» παρεμβαίνει ο Νίμροντ και συμπληρώνει: «Ο διάλογος είναι δύσκολος τώρα γιατί και οι δύο πλευρές
κοιτάζουν μόνο τα δικά τους προβλήματα, δεν μπορούν να καταλάβουν την απέναντι πλευρά. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι δεν είμαστε διαφορετικοί, μοιάζουμε
πολύ. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία να καταλάβουμε την απέναντι πλευρά».

Για τους δύο νέους από το Ισραήλ, οι Έλληνες είναι πολύ καλοί, ευγενικοί, ανοιχτοί, φιλόξενοι. «Αναρτήσαμε στο facebook πληροφορίες για την επίσκεψή μας στην
Ελλάδα και λάβαμε πολλά μηνύματα, θερμά, με τα οποία μάς καλωσορίζουν και λένε ότι μας αγαπούν» λέει ο Νίμροντ και η Μπάτια δηλώνει εντυπωσιασμένη από
την Αθήνα: «ήταν παντού ωραία. Πήγαμε στην Ακρόπολη, σε ταβέρνα στην περιοχή του Ψυρρή, ακούσαμε ελληνική μουσική, χορέψαμε, ήταν πολύ ωραία».

Στην πρωτοβουλία «Δρόμοι της Ελιάς», που ξεκίνησε από την Ελλάδα και αφορά την περιοχή της Μεσογείου, αναφέρθηκε ο Επίτιμος Πρέσβης Γιτζάκ Ελντάν, ο
οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση και προώθηση της ιδέας αυτής στο Ισραήλ.
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Εντυπωσιασμένοι από την Ελλάδα και τη φιλοξενία του ελληνικού λαού δηλώνουν στο ΑΠΕΜΠΕ η 15χρονη Μπάτια Μπερνστάιν και ο 17χρονος Νίμροντ
Νόρνμπεργκ από το Ισραήλ.

Διατυπώνουν την άποψη ότι οι πρόσφυγες πρέπει να γίνονται δεκτοί με αγάπη και υποστηρίζουν με πάθος ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός δρόμος για να
τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη.

Η Μπάτια και ο Νίμροντ, είναι δύο από τους είκοσι αριστούχους Ισραηλινούς μαθητές, της Β' και Γ' Λυκείου, στο σχολείο Blich, στο Ραμάτ Γκάν, που βρίσκονται
αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Israeli Centre for Young Leaders».

Κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα που διοργανώνει η Ισραηλινή πρεσβεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων στα πεδία
της εκπαίδευσης και της νεολαίας συναντούν στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, επισκέπτονται τη Βουλή, σχολεία, μιλούν με μέλη ΜΚΟ.

Τα παιδιά, κατά τη δεύτερη επίσκεψη Ισραηλινών μαθητών του συγκεκριμένου προγράμματος στην Αθήνα, συνοδεύει ο Επίτιμος Πρέσβης Γιτζάκ Ελντάν,
διευθυντής του ισραηλινού προγράμματος: «Σκοπός της επίσκεψης είναι να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των νέων Ελλάδας και Ισραήλ. Επιθυμούμε να
ξεκινήσουν προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των νέων των δύο χωρών και αυτή είναι η σχετική πρόταση των μαθητών προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών»,
λέει στο ΑΠΕΜΠΕ ο κ. Ελντάν. «Προτείνουμε να γίνονται ανταλλαγές μαθητών μεταξύ των δύο χωρών, να υπάρχει συνεργασία σε αρκετούς τομείς, να αρχίσει κάτι
νέο», τονίζει η Μπάτια, ενώ ο Νίμπροντ συμπληρώνει: «Θέλουμε να συζητήσουμε με τους νέους στην Ελλάδα, να μιλήσουμε για το Ισραήλ, να μιλήσουμε ανοιχτά
και για θέματα όπως η ισραηλινοπαλαιστινιακή κρίση».

Όπως σημειώνει ο κ. Ελντάν «το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι δύο δημοκρατίες στην περιοχή και η σχέση τους προωθεί τη σταθερότητα σε μια ζώνη αστάθειας».
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Οι Ισραηλινοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη

Οι νεαροί πρεσβευτές του Ισραήλ στην Αθήνα
Δημήτρης Μαρκόπουλος19/01/201711:334

Ως μέλη λοιπόν του προγράμματος Young Ambassadors Project συνοδευόμενα από τον πρώην πρέσβη (και στην
Ελλάδα) κι εξέχουσα φυσιογνωμία της ισραηλινής εξωτερικής πολιτικής κ. Yitzhak Eldan, νέοι από το Ισραήλ
επισκέφθηκαν τη χώρα μας πριν από λίγες ημέρες

21.4.2017 Οι νεαροί πρεσβευτές του Ισραήλ στην Αθήνα

http://www.protothema.gr/politics/article/646754/oinearoipresveutestouisrailstinathina/ 3/5

Οι Ισραηλινοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.  

Σε αντίθεση με εμάς τους Έλληνες, έχουν μέριμνα στην αξιοποίηση ταλέντων, ωθούμενοι σε αυτή τη συνθήκη από τη μεγάλη κρίση που
εδώ και δεκαετίες έχουν με τους Άραβες γείτονες τους.  

Στο παραπάνω πλαίσιο λοιπόν εδώ και μερικά χρόνια υπό την καθοδήγηση του Israeli Jewish Congress και της ισραηλινής Ακαδημίας για
το διεπιστημονικό πρόγραμμα Αριστείας (αυτήν που εμείς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταδιώκουμε ως ανεπιθύμητη)  παιδιά
ηλικιών 16 έως και 17 ετών από όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας μετατρέπονται σε πρεσβευτές της πατρίδας τους, επιδιώκοντας
την ανταλλαγή απόψεων με συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες, αποκομίζοντας οφέλη από την επαφή με πολιτικούς και κοινωνικούς
παράγοντες τρίτων κρατών και χτίζοντας γέφυρες κυρίως με την Ευρώπη. 
  
Ως μέλη λοιπόν του προγράμματος Young Ambassadors Project συνοδευόμενα από τον πρώην πρέσβη (και στην Ελλάδα) κι εξέχουσα
φυσιογνωμία της ισραηλινής εξωτερικής πολιτικής κ. Yitzhak Eldan, νέοι από το Ισραήλ επισκέφθηκαν τη χώρα μας πριν από λίγες
ημέρες. Ο κ. Eldan ως δημιουργός του προγράμματος αυτού αλλά και άλλων για την ειρήνευση στην περιοχή του , θέλησε να
μεταλαμπαδεύσει στα νέα παιδιά αξίες όπως αυτές της ηγεσίας, της κατανόησης των άλλων πολιτισμών, της αγάπης για τον συνάνθρωπο
αλλά και της αγάπης για την ίδια τους την πατρίδα.  

«Ουσιαστικά θέλουμε στα νέα αυτά παιδιά να μεταδώσουμε την ανάγκη για την ανεκτικότητα και τον διάλογο. Στη χώρα σας νιώθουμε
σαν στο σπίτι μας και πολλές αξίες είναι κοινές. Έτσι φέραμε αυτά τα παιδιά για να μάθουν τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και να
κατανοήσουν μια άλλη κουλτούρα. Ταυτόχρονα όμως οι ίδιοι μεταφέρουν το νέο πνεύμα της χώρας τους και τις δικές μας αξίες σε άλλες
χώρες» αναφέρει ο πρώην πρέσβης και ψυχή του προγράμματος. Παράλληλα προσθέτει πως στη σύγκλιση των δύο λαών έχει βοηθήσει
τα μέγιστα το μεγάλο τουριστικό ρεύμα και οι 300.000 Ισραηλινοί επισκέπτες στην Ελλάδα. 

Παρά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα, οι Ισραηλινοί μαθητές έχουν μια ιδανική εικόνα για τη χώρα μας. Όπως αναφέρει ο Tal
Hagin, «η Ελλάδα εξακολουθεί με κρίση ή χωρίς να είναι μια όμορφη χώρα».  

Ο ίδιος προσθέτει πως δεν έχουν επηρεαστεί οι Ισραηλινοί από την αρνητική δημοσιότητα που η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια σε
διεθνές επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνει και η συμμαθήτρια του Eden Gambash «μα το Ισραήλ είναι η …βασίλισσα χώρα σε
αρνητική δημοσιότητα. Κατανοούμε απόλυτα τι σημαίνει λοιπόν να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση».  

Όπως και οι δύο μαθητές αναφέρουν, το πρόγραμμα αυτό και οι επισκέψεις σε άλλες χώρες τους κάνει πιο δυνατούς.  

Παιδιά με παραστάσεις πολέμου, επιδιώκουν να μεταφέρουν στους συνομηλίκους τους το πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια κοινωνία με
διαρκείς τρομοκρατικές επιθέσεις, με έντονο αντισημιτισμό σε διεθνές επίπεδο και με την ανάγκη ειρήνευσης. Εθελοντές σε οργανώσεις
για τα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών, τα παιδιά αυτά έχουν έντονη εξάλλου την αίσθηση της αλληλεγγύης.  

«Στόχος των επισκέψεων μας είναι να ενώσουμε. Όχι να χωρίσουμε. Για το λόγο αυτό επισκεφθήκαμε ακόμα και δομές για πρόσφυγες
και ειδικότερα την ISRAID που συμπράττει στη φιλοξενία προσφύγων και τον Ερυθρό Σταυρό. Επίσης πήγαμε στην ελληνική Βουλή, στα
γραφεία της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα αλλά και στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε εμείς είμαστε νέοι και διψάμε για
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21.4.2017 Οι νεαροί πρεσβευτές του Ισραήλ στην Αθήνα

http://www.protothema.gr/politics/article/646754/oinearoipresveutestouisrailstinathina/ 4/5

ζωή. Παρά το γεγονός πως σύντομα θα υπηρετήσουμε την στρατιωτική μας θητεία σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα, εντούτοις μας
ενδιαφέρει η ειρήνη. Κι αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Δεν βλέπουμε διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Μουσουλμάνων, Αράβων, Εβραίων.
Όλους τους βλέπουμε σαν ανθρώπους.  

Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Δεν σημαίνει πως εάν κάποιος είναι Άραβας αυτόματα είναι τρομοκράτης» μας λένε. Όπως τονίζει ο Tal
Hagin  «θα προτιμούσα να μην πάω στρατιώτης. Ποιος δεν θέλει την ειρήνη. Το κάνω όμως για την πατρίδα μου. Δεν υπάρχει καλός
πόλεμος, όμως οφείλω να υπερασπιστώ τη χώρα μου. Δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε μια χώρα με τρομοκρατία» αναφέρει
και η Eden Gambash. Η αποστολή εκτός των άλλων παραβρέθηκε και σε εκδήλωση της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας μαθαίνοντας πολλά
για τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα και το Ολοκαύτωμα.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!

π.χ. name@email.gr
Aποστολή

Ακολουθήστε μας στα

Σχόλια

4Προσθήκη σχολίου
shalom19/01/201713:14

Οι πολίτες της χώρα μας, δεν τρέφουν εχθρότητα πρός την νεολαία του Ισραήλ, είναι πολύ θετικό που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή
μαζί μας! Η μνήμη και η ιστορία όμως δεν μας επιτρέπει να ξεχνούμε, τα προβλήματα που κληρονόμησε η χώρα μας, απο τα διάφορα
διεθνή σας λόμπι, στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα, που σας κάνει παράλληλα και ηθικά κληρονόμους! Μιλάτε για το ολοκαύτωμα και
εμείς μιλάμε για την Μικρασιατική καταστροφή, μιλάμε για την Κύπρο, μιλάμε για την εσκεμμένη οικονομική κρίση του σήμερα, μιλάμε
για τον "Ηθικό αυτουργό"! Εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε στην ειλικρινή φιλία, αλλά δεν ξεχνάμε την αδικία που έγινε και γίνεται σε βάρος
μας! Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Εβραίοι διεκδίκησαν αποζημίωση και τις περιουσίες τους! Έχουμε και εμείς το δικαίωμα
να ζητήσουμε τις περιουσίες μας, που βρίσκονται στην Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο! Εύχομαι να "δοθεί η ευκαιρία", όλες αυτές
οι μνήμες να ξεχαστούν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών! vay

מחפשים מכרזים
ממשלתיים?

מאות מכרזים ממשלתיים מתעדכנים מדי יום ומחכים לכם באתר
אחד. היכנסו עכשיו!
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WhatsApp מפרגנים ב
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YOUNG ISRAELI AMBASSADORS DELEGATION to ATHENS
From Zichron Ya'akov Regional Council, Hod-Hasharon and Tel-Aviv "Lady 
Davis"High-School
January 7 – 12, 2017

SATURDAY, JANUARY 7, 2017
17:00 Meeting at Ben-Gurion airport
19.25 Departure from Ben-Gurion Airport by ELAL
21:45 Arrival to Athens International Airport
22:45 Departure from Athens Int'l Airport to the Hotel. 
23:30 Arrival. 

23:30 Check in at the hotel.

SUNDAY, JANUARY 8, 2017
08:00 Breakfast at the hotel 
09:15 Departure to the Jewish Museum
10:00 -11:00 Visit of the Jewish Museum 

(Meeting Deputy Chief of Mission of the Embassy, and Rabbi Gabriel, Greece's 
Chief Rabbi

11:00 -13:30 Guided tour of the City of Athens:
Plaka, Akropolis hill,  Pnyx hill, Andrianou archer, Temple of Zeus, Sindagma, 
Academy of  Athens, Old University, Libarary.

13:30 Departure  to the Junior Jewish Community Center
13:45 Arrival
14:00 - 17:30 Lunch and meeting with the Jewish Community' Youngsters – "MENA" & "ENA" 

Youth movements.
18:00 Departure to Dinner
19:00 DINNER 
20:00 Departure to hotel 
20:30 Arrival
21:00 Delegation Meeting
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MONDAY, JANUARY 9, 2017
08:00 Breakfast at the Hotel.

10:00 Departure to the Jewish Elderly House
11:00 -13:30 Volunteering at the Jewish Elderly House Lunch.

13:30 Departure to Acropolis
14:00 -16:00 Visit the Acropolis
16:00  Departure to the SHOA Memorial
16:30 -17:30 Meeting with Tali, the director of the Jewish Community Centre on:

"The Jewish Community: Past and Present" 
Tour of the Synagogue

17:30 -18:30 Commemorationceremony of the victims of the Shoa in Greece, at the 
Memorial. 

18:30 Departure to Dinner atDioDekaresi Oka 
19:00 Dinner with Deputy Ambassador to Greece, Mrs. Sawsan Hasson
20:00 Departure to the hotel 
20:30 Arrival
21:00 Delegation Meeting

TUESDAY, JANUARY 10, 2017
08:00 Breakfast at the Electra Hotel.
09:00 Departure to the European Union Representation office in Athens.
09:15 Arrival
10:00 -11:30 Meeting The head of mission on: "The European Commission role in Greece", 

followed by Q&A. 

11:30 - 12:00 Departure to the Hellenic Red Cross 
12:00 -15:00 Visit the Hellenic Red Cross
15:00 Visit the Israel's Embassy to Greece. 

16:00 Reception at the residence of H.E Ms. Irit Ben Abba, Ambassador of Israel to 
Greece. 

18:00 Departure to Dinner in a Taverna
18:30 Arrival
18:30 Dinner and folklore evening at the Taverna
20:30 Departure to the hotel 
21:00 Arrival
21:30 Delegation Meeting
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WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017
08:00 Breakfast at the Electra Hotel.
09:30 Departure to the Diplomatic Academy of the Greek Ministry of Foreign Affairs
10:00 Arrival
11:00 -12:30 Meeting with representatives from the A6 (Department for Arab countries and 

the Middle East) on "Greece Israeli Relation".
Discussion with the Diplomatic Academy of the MFA and open discussion.

12:30 Departure to the Hellenic Parliament 
13:00 Arrival
13:30 -15:00 Meeting with Mr. Dimitris Sevastakis, President of the Israel-Greece 

Parliamentary Friendship Group on: "The Government System in Greece".
some MPs and most likely Mr. Karagounis

16:30 Departure to THE MALL
17:00 - 20:00 Free time and Dinner
20:15 Departure to the hotel 
20:45 Arrival
21:00 Delegation Meeting

THURSDAY, JANUARY 12, 2014
07:00 Breakfast at the Hotel + Check out.
08:30 Departure to Lauder Jewish Primary School
09:00 - 11:00 Meeting with students:

- Self presentations.
- 'Round Tables' on various topics

11:00 Departure to Campion Int’l School in Pallini 
12:00 Arrival at the Campion Int'l School 
12:00 - 14:00 Meeting with students:

- Lunch with the students.
- Self presentations.
- 'Round Tables' on various topics.

14:00 Departure to UNICEF
14:30 - 16:30 Meeting at the Hellenic National Committee for UNICEF on the issue of 

refugees in Europe.

17:00 Departure to the airport
18:00 Arrival
18:30 Conclusion of the visit: Discussion and remarks.
19:50 Check in -  Athens International  airport
22:50 Flight from Athens to Tel-Aviv
00:45 (+1) Arrival at Ben-Gurion airport



טל: 03-7442587 | פקס: 03-7442603
כתובת: ראול ולנברג 6, תל אביב

mrtnoardelegations@gmail.com
WWW.ICYOUNGLEADERS.CO.IL

Youth For Israel


