ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ σε συνεργασία με τα ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ του ΙΣΡΑΗΛ
αποφάσισαν την ταυτόχρονη έκδοση γραμματοσήμου με την ίδια παράσταση, που
κυκλοφόρησε συγχρόνως στην Ελλάδα και το Ισραήλ στις 9 Φεβρουαρίου 2016. Η σειρά, με
τίτλο «ΕΛΛΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ: ΛΙΜΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΪΦΑΣ», συνοδεύεται από
αναμνηστική ταχυδρομική σφραγίδα και είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια πλήρων
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Ισραήλ. Τα γραμματόσημα θα παρουσιαστούν σε
εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Πρεσβεία του Ισραήλ και τα ΕΛΤΑ, η οποία θα γίνει την
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, στις 6 το απόγευμα, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα.
[Δείτε εδώ την
&Pi;&
Rho;&Omicron;&Sigma;&Kappa;&Lambda;&Eta;&Sigma;&Eta;
].

Στο μήνυμά της η Πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελλάδα κα Ιρίτ Μπεν-Αμπα, μεταξύ
άλλων, τονίζει: «Φέτος το Κράτος του Ισραήλ και η Ελληνική Δημοκρατία γιορτάζουν την
25η Επέτειο Πλήρων Διπλωματικών Σχέσεων. Οι διμερείς σχέσεις μας έχουν ιστορία
χιλιάδων χρόνων, καθώς οι δύο αρχαίοι λαοί μας είχαν μεγάλη αλληλεπίδραση στην κοινή
μας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου… Σήμερα, το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν θερμές
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σχέσεις που βασίζονται στη φιλία και τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Η πολυδιάστατη
συνεργασία σε όλους τους τομείς στην κοινή μας περιοχή, αντικατοπτρίζει την ιστορική και
πολιτισμική μας εγγύτητα και τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας. Εύχομαι στις χώρες και
τους λαούς μας πολλά ακόμα χρόνια φιλικών σχέσεων».

Εκ μέρους των ΕΛ.ΤΑ. ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Μωυσής Κωνσταντίνης δήλωσε:
«Αισθάνομαι υπερήφανος που εργάστηκα για την πραγματοποίηση αυτού του
γραμματοσήμου που συμβολίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ.
Ταυτόχρονα είμαι διπλά συγκινημένος: ως εκπρόσωπος των Ελληνικών Ταχυδρομείων και
ως πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, του αντιπροσωπευτικού
οργάνου του Ελληνικού Εβραϊσμού. Το γραμματόσημο αποτελεί για μένα ένα ορόσημο στο
οποίο συγκεντρώνονται και εκπληρώνονται η αγάπη μου για τον φιλοτελισμό, η αγάπη μου
για το Ισραήλ και η βαθειά μου πίστη στα πολλαπλά οφέλη από την παραγωγική συνεργασία
μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ
κ. Κωστή Μελαχροινό, που συνέβαλε τα μέγιστα στην υλοποίηση του γραμματοσήμου,
καθώς και τη διοίκηση των Ισραηλινών Ταχυδρομείων και την Πρέσβυ του Ισραήλ Ιρίτ
Μπεν-Αμπα για την άριστη συνεργασία».
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