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Δ.Τ. AJC, 16.6.20: Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία ευρεία
30λεπτη
διαδικτυακή συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις, στο πλαίσιο του φετινού Global
Forum της AJC, εξέφρασε τη σταθερή δέσμευσή του στις Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις και
μίλησε με αποφασιστικότητα κατά του αντισημιτισμού.

Ο Ντ. Χάρις, ο οποίος έχει γνωρίσει τον πρωθυπουργό ενώ γνώριζε και τον αείμνηστο
πατέρα του -τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη- εξέφρασε θαυμασμό για την
ελληνική διαχείριση του COVID-19, για τη σημαντική ανάκαμψη της χώρας από την προ
δεκαετίας οικονομική κρίση, για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και για το τρίγωνο
δημοκρατικής σταθερότητας που εκπροσωπούν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.
Παράλληλα, τόνισε την από δεκαετίες συνεργασία της AJC με την Ελληνο-Αμερικανική
κοινότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ
τονίζοντας ότι «είναι ισχυρότερη από ποτέ». Παρατήρησε ότι οι διπλωματικοί δεσμοί, που
αμφισβητήθηκαν στην Ελλάδα όταν πρωτοθεσπίστηκαν, το 1990 από τον πατέρα του -«η
Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα στη Δυτική Ευρώπη που το έκανε», είπε χαρακτηριστικάσήμερα υποστηρίζονται από ολόκληρο σχεδόν το ελληνικό πολιτικό φάσμα.

Ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι βρισκόταν στο Ισραήλ, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό
μετά τον κορωνοϊό. Όπως είπε, ο κύριος λόγος της επίσκεψης είναι ότι «οι σχέσεις πρέπει
να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο» και πρόσθεσε ότι προσβλέπει σε αρκετές
συμφωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την οικονομία και την
άμυνα.

Συζητώντας για την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με
την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Αμερικανικού κογκρέσου, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε την
αποδιοργανωτική επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή. Είπε ότι η Τουρκία «φέρεται
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επιθετικά» σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, την ΑΟΖ
της Κύπρου, μέχρι και τη Λιβύη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι η
Τουρκία θα σταματήσει τις επίμονες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και θα στραφεί στην
αναζήτηση σχέσεων καλής γειτνίασης.

Σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία
στις 30 Απριλίου απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα της Χεζμπολά στο έδαφός της, ο Κ.
Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα «ανησυχεί ιδιαίτερα για τα θέματα που επηρεάζουν
ευθέως την ασφάλεια του Ισραήλ».

Εξέφρασε τις «αμφιβολίες του» σχετικά με το εάν η Ε.Ε. έχει κρίνει ορθά
διαφοροποιώντας το «πολιτικό» από το «τρομοκρατικό» σκέλος της Χεζμπολά και είπε ότι
θα συζητήσει το θέμα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου.

Τέλος, σε ερώτηση για το ακραίο πολιτικό κόμμα -τη Χρυσή Αυγή- που μπήκε στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που χτύπησε τόσο άγρια τη
χώρα, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θεωρεί «προσωπική του αποστολή» τη διασφάλιση ότι
το νεοναζιστικό κόμμα δεν θα έχει ούτε πολιτική δύναμη, ούτε απήχηση. Στις πρόσφατες
βουλευτικές εκλογές, του Σεπτεμβρίου του 2019, η Χ.Α. έχασε και τις 18 έδρες της. Ενώ
επέστησε την προσοχή λέγοντας ότι «αυτό δεν σημάνει πως έχουμε εντελώς απαλλαγεί
από τον ακροδεξιό αντισημιτισμό», ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε «αισιόδοξος» ότι
στην Ελλάδα το νεοναζιστικό κόμμα δεν θα μπορέσει να ξαναεκλέξει αντιπροσώπους του
στο κοινοβούλιο. «Η Ελλάδα απομακρύνεται από τις πολιτικές της οργής και του μίσους»,
υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του υιοθέτησε τον ορισμό του IHRA για τον Αντισημιτισμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: AJC 16.6.20, "Greek Prime Minister Kyriakos&nbsp;Mitsotakis
Hails&nbsp;Greek-Israel Ties at AJC Global Forum”
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