ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΟΣΙ ΑΜΡΑΝΙ

Σε συγκινητικό και εγκάρδιο κλίμα, στο πλαίσιο ενός κοκτέϊλ, το ΚΙΣΕ αποχαιρέτησε τον
πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι, ο οποίος ολοκληρώνοντας την 3ετή
διπλωματική θητεία του στη χώρα μας θα αναχωρήσει για το Ισραήλ.

Η εκδήλωση έγινε στις 7.6.2022, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία των
μελών του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ, του προέδρου του ΕΜΕ, του ΟΠΑΙΕ και του Ελληνο-Ισραηλινού
Επιμελητηρίου, προέδρων και εκπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και των
εβραϊκών οργανισμών και του Ραββίνου Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν.

Αποχαιρετώντας τον Ισραηλινό πρέσβη, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ
αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην
Ελλάδα και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο πρέσβης κατόρθωσε με σοβαρότητα και οξυδέρκεια,
να δημιουργήσει πλέγμα καλών και στέρεων σχέσεων με όσους συνεργάστηκε». Επεσήμανε
επίσης ότι ήταν «ιδιαίτερα προσεκτικός στην αντιμετώπιση των θεμάτων, μεθοδικός στην
εξεύρεση λύσεων και κατόρθωσε όχι μόνο να συνθέσει δεσμούς φιλίας, αλλά και να
καινοτομήσει και να αναβαθμίσει το πεδίο δράσης του».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ επέδωσε στον πρέσβη Αμράνι αναμνηστικό κάδρο που
απεικονίζει την Ακρόπολη.

Στην αντιφώνησή του ο πρέσβης του Ισραήλ ιδιαίτερα συγκινημένος αναφέρθηκε στους
ισχυρούς δεσμούς φιλίας που αναπτύχθηκαν με την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, καθώς
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και στις σχέσεις συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Τόνισε πως η Ελλάδα θα έχει πάντα
μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και πως θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και των δύο λαών, τόσο σε θέματα που
αφορούν στον τουρισμό, αλλά και στον τομέα της έρευνας και της οικονομικής
συνεργασίας.

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε στον χαιρετισμό της και η Γεν. Γραμματέας της Ι.Κ.
Αθηνών κα Ντέλια Αλχανάτη
για τη στενή,
εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία της Ι.Κ. Αθηνών με τον πρέσβη Αμράνι.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν στον πρέσβη κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του
σταδιοδρομία, καθώς και ευτυχία στην προσωπική του ζωή.

Χαρακτηριστικό του εγκάρδιου κλίματος της εκδήλωσης ήταν το tweet που αναρτήθηκε
από την πρεσβεία του Ισραήλ το οποίο αναφέρει: «Ο πρέσβης Αμράνι ευχαρίστησε την
εβραϊκή κοινότητα για την φιλία της, την θερμή υποδοχή της και την συνεχιζόμενη
υποστήριξή της».
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