ΒΟΥΛΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ

Τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε για τη
συμπλήρωση τριάντα χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά την
οποία επίσης ο πρόεδρος της ισραηλινής Κνεσσέτ, Γιαρίβ Λεβίν, απηύθυνε μήνυμα μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στην
επίσημη αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από την Ελληνική Δημοκρατία στις 21 Μαΐου
1990, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ως μια «πολιτική πρωτοβουλία με την
οποία μπήκε τέλος σε τέσσερις δεκαετίες χαμένου χρόνου» τονίζοντας ότι απετέλεσε «τον
θεμέλιο λίθο και το εναρκτήριο λάκτισμα μιας επίσημης φιλίας και εποικοδομητικής
συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών των δύο κρατών».

«Ό,τι χτίζεται σε στρατηγικές επιλογές, καρποφορεί αργότερα» επισήμανε ο κ.
Τασούλας αναφερόμενος στα αμοιβαία, διαχρονικά και πολυδιάστατα οφέλη αυτής της
συνεργασίας με τελευταία κορωνίδα την υπογραφή, στις 2 Ιανουαρίου 2020, και τη
συνακόλουθη κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της διακυβερνητικής συμφωνίας
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med.

Ο Πρόεδρος της Κνεσσέτ, Γιαρίβ Λεβίν, στο μήνυμά του υπογράμμισε την περαιτέρω
ενίσχυση, τα τελευταία χρόνια, των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ σημειώνοντας «τη
γεωγραφική γειτνίαση που ενώνει τις δύο χώρες».

«Δράττομαι της ευκαιρίας για να επιβεβαιώσω τη σημασία των σχέσεων που απορρέουν
από την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου» ανέφερε ο κ. Λεβίν. «Η
συνεργασία αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα διεθνούς και διακοινοβουλευτικής
συνεργασίας, συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια των κρατών και την περιφερειακή
σταθερότητα και ελπίζω να ανανεωθούν οι συναντήσεις μεταξύ των τριών κοινοβουλίων
ώστε να συνεχίσουμε τη μεταξύ μας συνεργασία» τόνισε.
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Από την πλευρά του ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Γιόσι Αμράνι, ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής: «Σήμερα τιμούμε τα τριάντα χρόνια των διπλωματικών μας
σχέσεων, τα οποία ξεκίνησαν με την επίσημη αναγνώριση εκ μέρους του τότε
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του τότε υπουργού Εξωτερικών κ. Σαμαρά,
που πήγαν αντίθετα σε πολιτικές φιλίες και συμβουλές και έκαναν το πιο φυσικό πράγμα:
να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ ως χώρα των εβραίων. Με την ευχή των προέδρων
των δύο κοινοβουλίων θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας. Είναι μια
εξαιρετική ευκαιρία να πάμε ακόμη πιο μπροστά ξεπερνώντας τα όποια γραφειοκρατικά
εμπόδια».

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ, Δημήτρης
Καιρίδης
, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πολιτισμική συνεισφορά των εβραϊκών
κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες χάθηκαν, τονίζοντας ότι αυτό το δράμα δεν
πρέπει να ξεχαστεί ποτέ.

Η αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας, Όλγα Κεφαλογιάννη,
επισήμανε ότι το 1990 χρειάστηκε μια γενναία απόφαση του τότε πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με υπουργό Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά και σήμερα η
στρατηγική αυτή σχέση των δύο κρατών βρίσκει σύμφωνες σχεδόν όλες τις πολιτικές
δυνάμεις της χώρας.

Η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας, Ολυμπία Τελιγιορίδου,
αναφέρθηκε στη μακρά σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και πρόσθεσε ότι η συνεργασία των δύο
χωρών πρέπει να συνεχισθεί και να ενδυναμωθεί με την ολοκλήρωση του αγωγού East Med.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και μέλος της Ομάδας Φιλίας
Ελλάδας-Ισραήλ, Σπήλιος Λιβανός
ανέδειξε τις περαιτέρω δυνατότητες της
συνεργασίας των δύο κρατών στον τομέα της έρευνας, στον πρωτογενή τομέα και τον
τουρισμό.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Καραγκούνης αναφέρθηκε στη
συνεισφορά του εβραϊκού έθνους και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
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Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Αρβανιτίδης σημείωσε ότι η Ελλάδα
και το Ισραήλ έχουν θέσει ισχυρές βάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις που προοιωνίζουν
περαιτέρω οφέλη για τους δύο λαούς.

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου τόνισε ότι η ίδια η Ιστορία
επιβάλλει τη σταθερή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία θα πρέπει να αποτελεί
μονόδρομο.

Τέλος, την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ραβίνος της Αθήνας
Γκάμπριελ Νεγκρίν και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαυίδ Σαλτιέλ.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 21.5.2020

Φώτο: από twitter Πρεσβείας Ισραήλ στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ι.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 30η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ 30η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΣΡΑΗΛ
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Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Yedioth Achronoth
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