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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

 Στις αρχές της εβδομάδας αυτής πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία του Ισραήλ 

στην Αθήνα, συνάντηση γνωριμίας  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. 

Χρυσοστόμου, Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου 

Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με 

τον Εξοχώτατο Πρέσβη του Κράτους του Ισραήλ κ. YOSSI AMRANI. Τον 

Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Δωδώνης  συνόδευε ο Πανοσιολογιώτατος  Αρχιμ. κ. 

Σπυρίδων Κατραμάδος,  Γραμματέας του ως άνω Συνοδικού Γραφείου. 

 Η ωριαία συνάντηση γνωριμίας είχε σκοπό την ανταλλαγή σκέψεων και 

απόψεων πάνω σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την 

φίλη χώρα του Ισραήλ σχετικά με τον τουρισμό στις πολλές και ποικίλες μορφές του, 

καθώς επίσης και κινήσεις και δράσεις που μπορούν να δρομολογηθούν για την 

περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών φιλίας των δύο λαών-κρατών μέσω της ιστορίας, του 

τουρισμού και του πολιτισμού.  

 Κατά τη συνάντηση αυτή ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τις ευχές του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ενώ 

αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις της ιδιαιτέρας πατρίδος του Ζακύνθου, την οποία 

μάλιστα διαποίμανε ως αρχιερεύς επί σειρά ετών, με την Ισραηλινή Κοινότητα στην 

Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη μνεία στην προστασία που παρείχαν οι 

χριστιανοί κάτοικοί της στους Εβραίους συμπατριώτες τους κατά την περίοδο της 

Γερμανικής Κατοχής. Ενημέρωσε δε τον Εξοχώτατο Πρέσβη για το επιτελούμενο 

σήμερα έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα  που αφορούν την ανάδειξη και 

προβολή των Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Μνημείων της Εκκλησίας στην Ελλάδα, 

την προβολή των μοναστηριακών και εκκλησιαστικών προϊόντων, ενώ επισήμανε και 

τις δυνατότητες εκατέρωθεν επισκέψεων για το σκοπό της σύσφιξης των δεσμών 

φιλίας των δύο λαών μέσω του τουρισμού, της ιστορίας  και του πολιτισμού.  



 Τέλος, ο Σεβασμιώτατος κάλεσε τον κ. Πρέσβη να επισκεφτεί κατά το προσεχές 

χρονικό διάστημα την Ζάκυνθο και πρότεινε να εξεταστεί η εκεί διοργάνωση, σε 

συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς και της τοπική Εκκλησία της Ζακύνθου, 

μιας κοινής εκδήλωσης για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από το 

Ισραήλ προς την Ζάκυνθο. 

 

Εκ του Συνοδικού Γραφείου 


