ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΑ «ΝΕΑ»: «Νέα σελίδα στην ιστορία των σχέσεων με τη

της Αλεξάνδρας Φωτάκη

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αθήνα μιλάει στα «ΝΕΑ» μετά την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ και υπογραμμίζει ότι οι
χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο

Ως δύο χώρες με κοινή ανάγνωση των προκλήσεων, που «κατανοούν ότι η μεταξύ τους
συνεργασία είναι ευθεία συμβολή τόσο στην εθνική τους άμυνα όσο και στην πολιτική τους
δύναμη», χαρακτηρίζει Ελλάδα και Ισραήλ ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι
Αμράνι. Σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται στη νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών,
υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν πυλώνες σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Εχετε πει ότι η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ δεν εξαρτάται από τρίτες. Πόσο πιο
ισχυρή είναι η σχέση αυτή μετά και τη συμβολική επίσκεψη Μητσοτάκη στην
Ιερουσαλήμ;

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπροσωπείας των
υπουργών του στο Ισραήλ ήταν μία επιτυχημένη επίσκεψη. Θα τολμήσω να πω, πιο
επιτυχημένη από ό,τι περιμέναμε. Η επίσκεψη ήταν συμβολικής σημασίας μετά την
πανδημία του COVID-19 αλλά και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ. Η
χημεία, η ειλικρινής συζήτηση, τα θέματα στην ατζέντα και τα αποτελέσματα της
επίσκεψης είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι δύο χώρες είναι στενοί φίλοι και εταίροι,
αναπτύσσουν μία εξαιρετικά μοναδική και ειδική σχέση σε όλους τους τομείς και σε όλα τα
επίπεδα.
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Κατά τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών στην Ιερουσαλήμ
συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η στρατηγική συνεργασία, η οικονομική
συνεργασία, ο EastMed και θεωρώ ότι αναλύθηκαν όλες οι δυνατότητες. Οι δύο χώρες έχουν
κοινή ανάγνωση των προκλήσεων του μέλλοντος και κατανοούν ότι η μεταξύ τους
συνεργασία είναι ευθεία συμβολή τόσο στην εθνική τους άμυνα όσο και στην πολιτική τους
δύναμη. Μπορώ να σας πω ότι η επίσκεψη, η ατμόσφαιρα και οι προκλήσεις που είναι
απέναντί μας, οι συγκεκριμένες προκλήσεις, η συνεργασία στον EastMed και στην
οικονομία είναι τέτοιες που να μπορούμε να πούμε ότι γράφουμε μία νέα σελίδα στις
σχέσεις των δύο χωρών. Και είναι μία καλή σελίδα.

Μιλήσατε για τον EastMed. Περιμένετε εξελίξεις το επόμενο διάστημα και πώς
βλέπετε τη στάση της Ιταλίας;

Δεν θέλω να θέσω χρονοδιαγράμματα. Οι χώρες μας είναι δεσμευμένες στον EastMed και
έχουν κοινή αντίληψη για τη σημασία του στις οικονομίες τους και στη στρατηγική τους
θέση. Και οι δύο χώρες θα κάνουν ό,τι μπορούν στο πλαίσιο των επαφών τους, μέσω
διαφορετικών συνομιλητών και με άλλα μέσα για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ο
EastMed αποτελεί ένα όραμα. Ενα όραμα το οποίο μπορούμε να υλοποιήσουμε. Η ελληνική
και η ισραηλινή κυβέρνηση, μέσω διπλωματικών οδών και άλλων καναλιών, θα κάνουν ό,τι
χρειαστεί για να επιτύχει. Δεν ξέρω αν η προσπάθεια θα διαρκέσει μήνες ή περισσότερο,
πρέπει να φέρουμε τους Ιταλούς μαζί μας, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε ό,τι
απαιτείται για να πετύχει.

Το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών ήταν ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης.
Περιμένουμε υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων και πόσο κοντά είμαστε σε μία
στρατηγικού χαρακτήρα αμυντική συνεργασία;

Η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερο
από έναν χρόνο και τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα. Υπάρχουν διάφορα πρότζεκτ και
διάφορες ιδέες που εξετάζουμε. Υπάρχει ουσία στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
Κάνουμε πρόοδο. Υπάρχουν συγκεκριμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε Ελλάδα και
Ισραήλ, αλλά η δέσμευση των δύο κυβερνήσεων είναι να εντείνουν και να ενδυναμώσουν τη
στρατιωτική, αμυντική, στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Τα όσα είπαν οι
πρωθυπουργοί Νετανιάχου και Μητσοτάκης στις δημόσιες δηλώσεις τους ήταν ξεκάθαρα. Οι
δύο χώρες κάνουν τα πάντα για να ενισχύσουν τη σχέση τους. Αυτό δεν είναι θέμα ορισμού
ή διατύπωσης, αλλά ζήτημα ουσίας. Μόλις έχουμε την ουσία, η διατύπωση θα είναι απλή.
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Στη μετά την πανδημία εποχή θεωρείτε ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες
για οικονομική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ και επενδύσεις;

Ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε ξανά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αριθμοί στο
Ισραήλ έχουν ανοδική πορεία, όπως και στην Ελλάδα, όχι το ίδιο, αλλά μπορούμε να πούμε
ότι ο COVID δημιουργεί προκλήσεις. Δεν θέλουμε νέο lockdown, καθώς αυτό θα είχε
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και πολλές επιπλοκές. Μπορούμε να συνεργαστούμε.
Δεν ξέρω πόσο επιτυχημένη θα είναι η τουριστική σεζόν, αλλά ελπίζουμε ότι το Ισραήλ θα
ανοίξει την 1η Αυγούστου για τους τουρίστες και οι Ισραηλινοί επίσης θα μπορούν να
ταξιδέψουν χωρίς καραντίνα. Πρέπει να αξιολογηθούν τα τεστ, ίσως να υπάρξει και
εμβόλιο. Το Ισραήλ προχωρά τώρα στην αγορά κάποιων εμβολίων και θα δούμε πόσο
επιτυχημένα είναι.

Επίσης ο έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αρκετούς επιχειρηματίες, συζήτησαν
για συνεργασία όσον αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, την αγορά
ακινήτων, την υψηλή τεχνολογία. Μητσοτάκης και Νετανιάχου τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία
της συνεργασίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε κοινοπραξίες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας,
προκειμένου να αξιοποιηθούν έλληνες μηχανικοί με την υποστήριξη ισραηλινών εταιρειών αυτό θα επανεξεταστεί και θα μελετηθεί από τους οικονομικούς συμβούλους των δύο
πρωθυπουργών. Οταν μιλάμε για επιχειρηματική συνεργασία, το εννοούμε και θα κάνουμε
τα πάντα για να πραγματοποιηθεί.

Η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ αναδεικνύεται σε ένα ισχυρό σχήμα, με τις
ΗΠΑ να συμμετέχουν στο 3+1. Το Ισραήλ θέλει περαιτέρω διεύρυνση αυτού του
σχήματος; Θα μπορούσε υπό όρους να δεχτεί χώρες όπως π.χ. η Αίγυπτος,
δεδομένης και της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο;

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.
Περιμένουμε και την επόμενη τριμερή διάσκεψη κορυφής που θα αποτελέσει συνέχεια
αυτής που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Πρέπει να πω όμως ότι η
στρατηγική συνεργασία δεν περιορίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, είναι μία πολιτική
συνεργασία. Χτίζει συγκεκριμένους πολιτικούς υβριδικούς ad hoc συνασπισμούς με άλλες
χώρες για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων μας. Βλέπω την Ελλάδα ως μοχλό, ως
έναν υποστηρικτή προώθησης της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Σίγουρα εντός ΕΕ,
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σίγουρα στα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια, αλλά και στον αραβικό κόσμο. Εχουμε συζητήσει
αυτές τις ευκαιρίες. Υπάρχει καλή θέληση και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες για
συντονισμένες πολιτικές που προωθούν τα κοινά μας συμφέροντα.

Πιστεύετε ότι η Τουρκία επιδιώκει ένα «θερμό επεισόδιο» με την Ελλάδα και
κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να υπολογίζει στους συμμάχους της;

Υπάρχει μία συγκεκριμένη πραγματικότητα στην περιοχή και συγκεκριμένες εξελίξεις, τις
οποίες όλες οι χώρες παρακολουθούν στενά. Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τη
σύνοδο στην Ιερουσαλήμ είναι ξεκάθαρη. Καλούμε για αποκλιμάκωση, υπευθυνότητα, για
σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ και η
Ελλάδα είναι πυλώνες σταθερότητας. Δύο πραγματικά δημοκρατικές χώρες στην περιοχή,
των οποίων η συνεργασία αποτελεί θεμέλιο για τη σταθερότητα. Παρακολουθούμε τις
εξελίξεις και υπάρχει συντονισμός των προσπαθειών μας.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 22.6.2020
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