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Μητσοτάκης- Νετανιάχου: Στόχος η η ευημερία
στην περιοχή
/ Επικαιρότητα

Στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και ιστορίας που συνδέουν τις δύο χώρες
αναφέρθηκαν τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο
ισραηλινός ομόλογός του Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά την διάρκεια των κοινών
δηλώσεών τους μετά τη συνάντησή τους σήμερα το μεσημέρι στην Ιερουσαλήμ. Οι
δυο πρωθυπουργοί μίλησαν για τα κοινά συμφέροντα και τις προκλήσεις που
παρουσιάζονται στις δυο χώρες, αλλά και για τον κοινό στόχο που έχουν για
διασφάλιση της ευημερίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τους δυο στον τουρισμό, με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο τουρίστες από τη χώρα του που
επιλέγουν κάθε καλοκαίρι ως προορισμό τους την Ελλάδα και τον Κυρ. Μητσοτάκη
να σημειώνει πως από 1η Αυγούστου, οι ισραηλινοί τουρίστες θα μπορούν να
ταξιδέψουν προς την Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα μας, βάζει πάνω απ’
όλα την ασφάλεια και την υγεία όλων.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην «επιθετική συμπεριφορά της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» λέγοντας πως η δραστηριότητές αποτελούν
απειλή ως προς την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.
Εμείς πάντα θα επιδιώκουμε την Ειρήνη, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο
Έλληνας πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι έτσι ακριβώς έκανε η χώρα στην
υπογραφή της ΑΟΖ με την Ιταλία πριν μερικές ημέρες.
«Ηρθα στο Ισραήλ μαζί με οκτώ υπουργούς για να συζητήσουμε με την ισραηλινή
κυβέρνηση τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε και να
διευρύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία σε αρκετούς σημαντικούς τομείς»,
είπε ο πρωθυπουργός.
«Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή στρατηγική συνεργασία, μια σχέση που μπορεί να
ενδυναμωθεί έτι περαιτέρω», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στα θέματα που
συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης.
«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον κορωνοϊό, παρά την επιτυχή πρώτη
φάση πρέπει να στείλουμε το μήνυμα επαγρύπνησης. Αναγνωρίσαμε επίσης ότι
πρέπει να έχουμε μια επανεκκίνηση στην οικονομία. Και οι δύο χώρες αποτελούν
τουριστικούς προορισμούς, είναι σημαντικό να ανοίξουμε την Ελλάδα στους
ξένους τουρίστες αλλά η υγεία είναι το νούμερο ένα. Από 1η Αυγούστου αν όλα
πάνε καλά θα υποδεχθούμε τουρίστες και από το Ισραήλ. Μιλήσαμε και για άλλους
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κυβερνοασφάλεια, θα συναντηθώ με ισραηλινούς επενδυτές που είτε είναι ήδη
στην Ελλάδα, είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Οι δύο άνδρες
συζήτησαν και για θέματα άμυνας και το πώς μπορεί αυτή να ενισχυθεί», πρόσθεσε
ο Ελληνας πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι συζήτησε με τον κ. Νετανιάχου για το θέμα
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αποσταθεροποιητικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αγκυρα στη Λιβύη.
«Θα επιδιώκουμε διαρκώς την ειρήνη σεβόμενοι πάντα το διεθνές δίκαιο και τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο Κυρ.
Μητσοτάκης.

