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תקציר

כגרורה  ישראל  את  ראו  היוונים  שנים.  עשרות  במשך  גרועים  היו  ישראל-יוון  יחסי 

גם  יוון  יחסם לישראל.  והעוינות כלפי האמריקנים השליכה על  של ארצות הברית, 

הקודמת,  המאה  של  השמונים  בשנות  בעיקר  לפלסטינים,  אוהד  ביחס  התמידה 

בתקופת שלטונו של המנהיג הסוציאליסטי אנדראס פפנדראו, שראה עצמו כידיד 

אישי של יאסר ערפאת.

ב-1990.  רק  כוננו  שגריר,  בדרג  המדינות,  שתי  בין  המלאים  הדיפלומטים  היחסים 

אך  היחסים הוסיפו להיות קרירים. המפנה החל ב-2010, בתקופת כהונתו של ג'ורג' 

פפנדראו אשר יזם את השינוי לטובה כלפי ישראל וניצל את ההזדמנות של ההרעה 

ביחסי ישראל-טורקיה.

פפנדראו ביקר בישראל ביולי 2010. כעבור חודש ביקר בנימין נתניהו באתונה וסוכם 

על שדרוג היחסים. אירועים נוספים המחישו את השינוי - השתתפות יוונית מאסיבית 

בכיבוי השריפה בכרמל (דצמבר 2010) ומניעת משט רב משתתפים מנמלי יוון לעזה 

בקיץ 2011. החל גם גל הדדי של ביקורים רשמיים.

השינוי הדרמטי ביחסים החזיק מעמד גם לאחר הדחתו של פפנדראו ועלייתו לשלטון 

של המנהיג השמרני, אדוניס סמאראס, ביוני 2012. בתקופת כהונתו התרחב שיתוף 

הפעולה עם ישראל, ובאוקטובר 2013 התקיים בירושלים מפגש ממשלות בין שתי 

המדינות, בהשתתפות סמאראס, נתניהו ועשרה שרים מכל צד.

בעיקר  הביטחוני,  בתחום  מתקיים  המדינות  שתי  בין  העיקרי  הפעולה  שיתוף  כיום 

הים. מספר פעמים בשנה מתקיימים  חילות  בין  ובמידה פחותה  האוויר  חילות  בין 

תמרונים אוויריים משותפים. קיים שיתוף פעולה גם בתחומי התיירות והתרבות וניכר 

שינוי משמעותי לטובה כלפי ישראל בדעת הקהל ובתקשורת היוונית. הסחר ההדדי 

וחמישים  מאות  בכארבע  ומסתכם  ביוון,  הכלכלי  המשבר  בשל  השאר  בין  סטאטי, 

מיליון דולר בשנה. הושקעו מאמצים ביצירת שיתוף פעולה בתחום האנרגיה אך לפי 

שעה ללא תוצאות של ממש.

מפלגת  של  לשלטון  עלייתה  לאחר  גם  במפתיע  נמשך  ההדוק  הפעולה  שיתוף 

השמאל סיריזה, בינואר 2015, למרות עמדותיה העקרוניות של המפלגה נגד ישראל 

ובעד הפלסטינים. 





יחסי ישראל-יוון 

אריה מקל

מבוא 

מאמר זה פותח בתיאור הרקע ההיסטורי של יחסי ישראל-יוון, שהיו גרועים במשך 

שנים רבות, מנתח את המפנה לטובה ביחסים, החל משנת 2010, ואת הסיבות לכך.

מהסוציאליסטים  עבר  כשהשלטון  ביוון.  הפוליטיים  השינויים  מתוארים  בהמשך 

לשמרנים בראשית 2012, השיפור ביחסים עם ישראל נשמר ואף התחזק.

המחקר סוקר את מהות היחסים המשופרים אשר כללו ביקורים הדדיים של אישים 

בכירים, סיוע יווני לכיבוי השריפה בכרמל, ועצירת המשט לעזה שאמור היה לצאת 

2011. בהמשך מתוארים שיתוף הפעולה הביטחוני, שהוא ההיבט  יוון בקיץ  מנמלי 

המרכזי ביחסים הנוכחיים, הסיוע הישראלי ליוון בתחום ביטחון הפנים, המאמצים 

לפעילות משותפת בנושא האנרגיה והגז, והשיפור הדרמטי בדעת הקהל ובתקשורת 

ובעיות  ההדדי  הסחר  בפיתוח  הקשיים  מתוארים  כן  כמו  ישראל.  כלפי  היוונית 

האנטישמיות ביוון. הסיכום כולל מספר הערות על המצב הנוכחי ביחסי ישראל-יוון, 

אשר מוסיפים להיות הדוקים גם לאחר עלייתה של מפלגת השמאל הקיצוני, סיריזה, 

לשלטון בראשית 2015.

המחקר מבוסס במידה רבה על הידע האישי של המחבר, שכיהן כשגריר ישראל ביוון 

בשנים 2010 עד 2014 והיה מעורב מאוד בכל התהליכים שנזכרים כאן.

השגריר אריה מקל הוא חוקר במרכז בגין-סאדאת. כיהן כשגריר ישראל ביוון בשנים 2014-2010.
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רקע היסטורי

מדובר  התיכון.  הים  של  המזרחי  באגן  שכנות  כמעט  מדינות  שתי  הן  ויוון  ישראל 

בשני עמים עתיקים שההיסטוריה שלהם השתלבה בתקופות שונות. מוכר במיוחד 

המאבק של היהדות נגד ההלניזם וההתייוונות שנחשבו לתופעות פסולות והגיעו 

לשיאן במלחמה שתוצאותיה החיוביות, מבחינת היהדות, מוכרות כיום הודות לחג 

החנוכה. ישנן אינדיקציות להשפעה הדדית בין הפילוסופים היוונים הקדמונים לבין 

הנביאים, והתלמוד מציין שספר תורה שומר על קדושתו אם נכתב בשתי שפות 

בלבד - עברית ויוונית.

על סמך רקע זה ניתן היה להניח שישראל ויוון תשתפנה פעולה גם בעידן המודרני, 

אך זה לא מה שהתרחש במציאות. יוון התייחסה בשלילה לאפשרות הקמתה של 

מדינה יהודית בארץ ישראל. ב-1947 הצביעה יוון נגד תכנית החלוקה של האו“ם, 
ועם הקמת מדינת ישראל סירבה להכיר בה דה יורה.1

חזרו  אך   ,(1974-1967) ביוון  הצבאי  השלטון  במהלך  במקצת  השתפרו  היחסים 

לקדמותם לאחר מכן. ראש הממשלה אנדריאס פפנדריאו, ששלט ביוון ברוב שנות 

השמונים ובראשית שנות התשעים, ראה עצמו כידיד קרוב של יאסר ערפאת ונקט 

נחשבה  כשישראל  הברית,  לארצות  עוינותו  בשל  גם  אנטי-ישראלית  במדיניות 

בעיניו לבת חסות של האמריקנים.

יוון הועלו ממעמד של נציגות דיפלומטית  היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין 

בלבד למעמד של שגריר רק ב-1990, בעקבות דרישה של האיחוד האירופי, ועם 

(נשיא  מיצוטאקיס  קונסטנטינוס  השמרני  הממשלה  ראש  של  לשלטון  עלייתו 

מפלגת ניאה דמוקרטיה). הלה ביקר בישראל וכך עשה גם שר החוץ שלו, אדוניס 

סמאראס (שכיהן כראש ממשלה מיוני 2012 ועד ינואר 2015). ואולם, על אף שדרוג 

היחסים הפורמלי, יוון המשיכה להסתייג מישראל ונחשבה לאחת המדינות הפחות 

ידידותיות לה בתוך האיחוד האירופי לצד מדינות כמו אירלנד ופורטוגל.
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המפנה ביחסים

אנדריאס  של  בנו  פפנדריאו,  (יורגוס)  ג‘ורג‘  ביוון  לשלטון  עלה   2009 באוקטובר 

פפנדריאו (ונכדו של ג‘ורג‘ פפנדריאו, שגם הוא היה ראש ממשלה). ג‘ורג‘ פפנדריאו 

עמד בראש המפלגה הסוציאליסטית פאסוק, שהקים אביו, ומינויו לא בישר טובות 

מבחינת היחסים עם ישראל. אך כאן נכונה לשתי המדינות הפתעה. היוונים אוהבים 

לספר שהמפנה החל בפגישה מקרית בין ג‘ורג‘ פפנדריאו לבין בנימין נתניהו בקפה 

פושקין במוסקבה ב-16 בפברואר 2010. 2 שני ראשי הממשלות ביקרו באותה עת 

הידוק  על  סיכמו  ערב,  ארוחת  וכללה  כשעתיים  שארכה  ובפגישתם,  במוסקבה 

היחסים בין שתי המדינות ונתניהו הזמין את פפנדריאו לבקר בישראל.

ועם  נתניהו  עם  נפגש  הוא   3 .2010 ביולי  בישראל  וביקר  להזמנה  נענה  פפנדריאו 

על  בדגש  היחסים,  לשיפור  ספציפיים  נושאים  נדונו  בפגישות  נוספים.  בכירים 

ביקר  והגז. פפנדריאו  בנושא האנרגיה  פעולה  ועל שיתוף  ביטחוני  פעולה  שיתוף 

ביד ושם, בהר הרצל ועמד בכל המחויבויות הטקסיות.

באתונה,  גומלין  לביקור  נתניהו  הגיע   ,2010 באוגוסט  יותר,  מאוחר  מחודש  פחות 

הראשון מסוגו אי פעם. באופן פרדוקסאלי, שגרירות ישראל ביוון לא הייתה מעורבת 

הללו  המעלה  רמי  הביקורים  בשני  החוץ.  משרד  עובדי  של  שביתה  בשל  בביקור 

ובשיחות שהתנהלו במהלכן, נסללה הדרך לשדרוג הדרמטי ביחסי ישראל-יוון.

העוינות היוונית כלפי ישראל נבעה ממספר סיבות: היחסים המיוחדים בין יוון לבין 

פפנדריאו  אנדריאס  הממשלה  ראש  של  האישית  ידידותו  ובמיוחד  הפלסטינים, 

במדינות  יווניות  חברות  ושל  יוון  של  הרבים  הכלכליים  האינטרסים  ערפאת;  עם 

והיחסים  ערב;  ממדינות  באחדות  אורתודוקסים  יוונים  מיעוטים  של  קיומם  ערב; 

גם  אמריקנית.  כגרורה  נתפסת  כשישראל  הברית,  ארצות  לבין  יוון  בין  המתוחים 

היחסים המיוחדים בין ישראל לבין טורקיה בשנות התשעים גרמו למתיחות ביחסי 

ישראל-יוון. העוינות היוונית כלפי ישראל לא הייתה רק ממשלתית, אלא הקיפה גם 

את דעת הקהל והתקשורת.

עלייתו לשלטון של ג‘ורג‘ פפנדריאו ב-2009, לא בישרה טובות ליחסים עם ישראל, 

אך דווקא הוא הפתיע ויזם את שיפור היחסים. החלטתו של פפנדריאו לשדרג את 

היחסים עם ישראל בוצעה למרות המשבר הכלכלי החריף שזעזע את יוון ושגרם 
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לבסוף להדחתו. לא הייתה זו תקופה נוחה לשינויים רדיקאליים במדיניות החוץ, 

אך בהקשר הישראלי זה בדיוק מה שקרה.

מרמרה  המאווי  משבר  לאחר  חודשיים  התקיים  בישראל  פפנדריאו  של  ביקורו 

ולהגיש סיוע  ואחרות להגיע לעזה  ניסו מספר ספינות טורקיות  2010, שבו  במאי 

הומניטרי. בפשיטת חיל הים הישראלי על הספינה הטורקית נהרגו תשעה טורקים.

רבים ביוון וגם בישראל סבורים שהמשבר ביחסי ישראל-טורקיה היווה את הסיבה 

אותה  והאשימה  ישראל  את  יוון  גינתה  רשמי  באופן  יוון-ישראל.  ביחסי  להידוק 

ב“אלימות קיצונית“.4 עם זאת, מאחורי הקלעים ובדעת הקהל היוונית לא נשפכו 

דמעות רבות על אירועי המאווי מרמרה, על רקע העוינות המוכרת של העם היווני 

כלפי טורקיה.

ואולם, המשבר ביחסי ישראל-טורקיה לא היה הסיבה העיקרית לשיפור המשמעותי 

כדי להסביר את  ישראל-יוון, אלא התירוץ שבו השתמש פפנדריאו,  ביחסי  מאוד 

התפנית החדה במדיניותו לדעת הקהל היוונית בבחינת: ”עכשיו, כשישראל איננה 

עוד ידידה של טורקיה, היא יכולה להיות ידידה שלנו“.

היחסים  את  להדק  פפנדריאו  ג‘ורג‘  הממשלה  ראש  של  החלטתו  את  להבין  כדי 

אביו  כאשר  הברית,  בארצות  נולד  הוא  אישיותו:  את  להכיר  צורך  יש  ישראל,  עם 

גלה מארצו. אמו מרגרט היא אמריקנית. הוא גדל והתחנך בארצות הברית ולמד 

באוניברסיטת הרווארד. נראה שפפנדריאו הושפע מהיחס האמריקני החיובי כלפי 

ישראל. מטרתו הייתה לתת ליוון משקל רב יותר באגן הים התיכון, והוא הבין שלשם 

כך הוא זקוק ליחסים קרובים גם עם ישראל ולא רק עם העולם הערבי. פפנדריאו 

לבין הפלסטינים  ישראל  בין  שיחות השלום  יחודשו  הוא שכאשר  חלומו  כי  אמר, 

הן יתקיימו על אי יווני, בדומה לשיחות על הסכמי שביתת הנשק בין ישראל לבין 
מדינות ערב שהתקיימו באי רודוס ב-1949. 5 
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הדחת פפנדריאו ואימוץ מדיניותו על ידי השמרנים

המשבר  רקע  על   2011 בנובמבר  ממשלה  כראש  מתפקידו  הודח  פפנדריאו  ג‘ורג‘ 

מחוסר  יוון  סבלה  לכהונתו  האחרונים  בחודשים  הפוליטיות.  והשלכותיו  הכלכלי 

יציבות פוליטית והיה ברור למדי שקצו הפוליטי קרוב. על רקע זה ניהלה השגרירות 

ניאה  השמרנית  האופוזיציה  מפלגת  עם  מגעים   2011 בשנת  באתונה  הישראלית 

דמוקרטיה (הדמוקרטיה החדשה), והציעה ליו“ר המפלגה, אדוניס סמאראס, לבקר 

בישראל. הוא נענה ובדצמבר 2011 הגיע לביקור.

ישראל הסדירה לסמאראס ביקור של ”שטיח אדום“, מעל ומעבר למקובל לגבי ראש 

אופוזיציה, והוא נפגש עם הנשיא ועם ראש הממשלה בשל השאיפה להמשיך את 

שיתוף הפעולה ההדוק עם יוון אם וכאשר יעלה סמאראס לשלטון.

זמנית  ממשלה  מונתה  ביוון:  הפוליטי  היציבות  חוסר  גבר  מכן  שלאחר  בחודשים 

סמאראס  אדוניס  נבחר   ,2012 במאי  שבסופן,  בחירות  מערכות  שתי  והתקיימו 

לראשות הממשלה.

עם  ביחסים  הדרמטי  השדרוג  כאמור,  פשוט.  היה  לא  ישראל  לפני  שעמד  האתגר 

ישראל נבע מיוזמה של ראש ממשלה סוציאליסטי, ג‘ורג‘ פפנדריאו, ולא היה זה מובן 

מאליו שמחליפו השמרני ימשיך ביחסים המשופרים. ואולם, זה מה שקרה. השיפור 
ביחסים נמשך ואף התקדם גם בתקופת כהונתו של סמאראס כראש ממשלה.6

ביקורים הדדיים של אישים בכירים

ריקוד הטנגו הישראלי-יווני דרש כמובן שני משתתפים. ישראל רצתה מאז ומתמיד 

להדק את היחסים עם יוון, מסיבות גאו-פוליטיות, צבאיות, כלכליות ומדיניות וכשבאה 

היוזמה היוונית ישראל נענתה ברצון.

במארס 2010 התקיים במשרד החוץ בירושלים דיאלוג דיפלומטי בין משרדי החוץ 

יוסי  דאז  המנכ“ל  התלונן  זה  במפגש  המנכ“לים.  בראשות  יוון  ושל  ישראל  של 

יווניים אינם מבקרים בישראל כלל.  זאפוס ששרים  יאניס  היווני  גל באוזני עמיתו 

מצב זה השתנה מקצה לקצה, החל מסוף שנת 2010 שמה השגרירות הישראלית 

באתונה דגש על ביקורי הבכירים, שכן כל ביקור בישר על שיתוף פעולה בתחום 
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נוסף והיווה תסמין לדעת הקהל והתקשורת, כי אכן נפל דבר והיחסים עם ישראל 

הולכים ומשתפרים.

שרי  שלושה  ממשלה,  ראשי  שני  יוון,  נשיא  בישראל  ביקרו   2014 עד   2010 בשנים 

הגנה, שלושה שרי חוץ, שני שרי תיירות, ושרי האנרגיה, החינוך, התרבות, החקלאות 

וביטחון הפנים. כן ביקרו רמטכ“ל הצבא היווני ובכירים נוספים.

ביוון ביקרו באותן שנים הנשיא שמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ 

אביגדור ליברמן (פעמיים), שר הביטחון אהוד ברק, שר התיירות סטאס מיסז‘ניקוב, 

יצחק אהרונוביץ‘, שרי  פנים  לביטחון  (פעמיים), השר  נוקד  אורית  שרת החקלאות 

האנרגיה עוזי לנדאו וסילבן שלום, והשרים בני בגין ועמיר פרץ. הגיעו לביקורים גם 

סגני שר החוץ, דני איילון וזאב אלקין, ובכירים רבים נוספים. 

שהתקיים  הממשלות  מפגש  הייתה  ההדדיים  הביקורים  בתחום  הכותרת  גולת 

בירושלים באוקטובר 2013 בהשתתפות שני ראשי הממשלות ושמונה שרים מכל צד. 

שיפור ניכר ביחסים הושג גם בחזית הפרלמנטרית. בפרלמנט היווני הוקמה אגודת 

ידידות עם ישראל, שבשיאה מנתה כשלושים חברי פרלמנט מחמש מפלגות.

רב  שינוי  הניבו  לא  המשופרים  היחסים  הדו-צדדיים,  ביחסים  ההתקרבות  למרות 

במישור המולטילטרלי. ישראל תלתה תקוות בסיועה של יוון בתוך האיחוד האירופי, 

יוזמות  לנקוט  לא  העדיפה  יוון  לרוב  אולם  לקפריסין,  תודות  כפול  קול  לה  יש  שם 

וליישר קו עם המדינות המובילות באיחוד. 

דפוסי ההצבעה של יוון בארגונים הבין-לאומיים לא השתנו. יוון הצביעה בעד קבלת 

ובעד הכרה בפלסטין כמדינה משקיפה שאינה   ,2011 פלסטין לאונסקו באוקטובר 

חברה בארגון ב-29 בנובמבר 2012 בעצרת הכללית של האו“ם. ישראל מחתה בפני 

האיחוד  פי התכתיב של  על  לפעול  נאלצו  היה שהם  וההסבר  אלה  צעדים  על  יוון 

האירופי ובשל לחצים של צרפת. ישראל התאכזבה מהפער בין היחסים הדו-צדדיים 

החדשים לבין ההצבעות היווניות במישור הרב-צדדי, אך לא היה לאל ידה לעשות 

דבר, מעבר להבעת צער ואכזבה באזני היוונים.
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כיבוי השריפה בכרמל

המבחן הממשי הראשון ליחסים החדשים בין יוון לבין ישראל התקיים בדצמבר 2010. 

ביום בו התרחשה השריפה הגדולה בכרמל, התקשרו ממשרד החוץ לשגריר באתונה 

ביקר  נתניהו  שכאשר  התברר  הממשלות.  ראשי  שני  בין  דחוף  קשר  ליצור  וביקשו 

ביוון מספר חודשים לפני כן, הוא במקרה ראה כיצד מטוסי כיבוי שואבים מים מהים 

ומכבים שריפה באי פורוס. נתניהו רצה לשוחח עם פפנדריאו על משלוח מטוסים 

מסוג זה לכיבוי השריפה בכרמל.

בשיחה ללשכת פפנדריאו התברר שהוא שוהה בביקור ממלכתי בפולין ובאותה עת 

משוחח עם ראש ממשלת פולין. הוא התבקש לצאת מהפגישה ולשוחח בדחיפות 

לילה  באותו  וכבר  ניתנו,  ההוראות  היה.  וכך  האסון,  לאזור  הגיע  נתניהו, שכבר  עם 

כללו  הם  לישראל.  יוון  בצפון  האוויר  חיל  מבסיס  מטוסים  חמישה  יצאו   (2.12.10)

ארבעה מטוסי כיבוי מסוג קנדאייר ומטוס תובלה מסוג הרקולס. הצוות היווני מנה 

והחלו  ולפנות בוקר הגיעו לישראל  וכבאים. הם תדלקו בקפריסין  כשבעים טייסים 

ממדינות  מטוסים  הגיעו  היום  בהמשך  השריפה.  ובכיבוי  מהים  מים  בשאיבת  מיד 

נוספות, אך היוונים ביצעו כשני שליש ממלאכת הכיבוי וזכו להוקרה רבה (הצטרף 

אליהם גם מסוק כיבוי קפריסאי).

דוד טקס הוקרה לכל  כובתה התקיים בבסיס חיל האוויר ברמת  לאחר שהשריפה 

הטייסים והכבאים מחו“ל בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו. מפקד הצוות היווני 

התכבד לשאת דברים בשם כל הצוותים הזרים. עם שובם התקיים גם באתונה טקס 

עם  הקשרים  את  עת  באותה  שריכז  פמבוקיס,  האריס  השר  של  מטעמו  לכבודם 

ישראל, וראה גם הוא חשיבות בהבלטת היחסים ההדוקים שנוצרו.

כיבוי השריפה בכרמל זכה להדים רבים בדעת הקהל ובתקשורת היוונית והתקבל 

בהמשך  שהגיעו  ישראלים  אישים  משתפרים.  ישראל  עם  שהיחסים  לכך  כהוכחה 

לאתונה הקפידו לשבח את התרומה היוונית. שר החוץ ליברמן אמר פומבית באתונה: 

”ברצוני להודות ליוון על תרומתה רבת הערך לכיבוי השריפה. אין ישראלי אחד שלא 
מעריך את עזרת חיל האוויר היווני“.7

גם בשיתוף הפעולה של שירותי הכיבוי  לאירוע מכונן  נחשב  כיבוי השריפה בכרמל 

של יוון ושל ישראל. בעקבותיו ביקר ראש שירותי הכיבוי של יוון בישראל. נציב הכיבוי 

וההצלה שחר איילון ביקר ביוון באביב 2014 וחתם עם עמיתו על הסכם לשיתוף פעולה.
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עצירת המשט לעזה

אירוע חשוב אף יותר התרחש במאי 2011. כמעט שנה לאחר המשט הראשון הודיעו 

נוסף, במטרה ”לשבור את  שהם מארגנים משט   Gaza Freedom Flo lla פעילי 

המצור הישראלי על עזה“. עשרים ושניים ארגונים חברו יחדיו והתכוונו לשגר חמש 

 Freedom עשרה ספינות, כולל ספינת המאווי מרמרה עצמה. הם כינו את המשט

Flo  וכמאה פעילים אמורים היו להפליג. lla 2

כאשר נודע הדבר, פנתה ישראל לדרגים הגבוהים ביותר ביוון, ובין ראשי הממשלות 

נתניהו ופפנדריאו התקיימו מספר שיחות. השגריר הישראלי קיים מגעים עם משרד 

ראש הממשלה באתונה, משרד החוץ, משמר החופים, המשרד לביטחון פנים, חיל 

שגרירות  בארץ.  רלוונטיים  גורמים  עם  הדוק  קשר  קיום  תוך  נוספים,  וגורמים  הים 

ישראל באתונה פעלה סביב השעון לעצירת המשט.

לא לאפשר למשט להפליג.  יוון  שונות, החליטה ממשלת  למרות לחצים ממדינות 

מלאכת האכיפה הוטלה על משמר החופים ועל חיל הים. במספר מקרים הדברים 

הקברניט  את  ועצרו  הספינות  סיפון  על  עלו  חמושים  שחיילים  כך  לידי  הגיעו 

ומשתתפי משט נוספים. בסופו של דבר, נוכחו הפעילים לדעת שלא יוכלו להפליג 

מיוון, שהערכתם שיוכלו לעשות כן הייתה שגויה והמשט בוטל.

מובן מאליו שעצירת המשט על-ידי ממשלת יוון מנעה מישראל סיבוכים רבים בזירה 

הבין-לאומית, כולל אולי אירועים אלימים, כפי שאירע במשט הראשון. לאחר שבוטל 

המשט הגיע מפקד חיל הים דאז, אלוף אליעזר (צ‘ייני) מרום לאתונה כדי להודות 

פנים  לביטחון  השר  עם  זה  לצורך  נפגש  האלוף  ישראל.  שגרירות  ולצוות  ליוונים 

פאפוציאס, מפקד חיל הים וגורמים נוספים.

לביטול המשט לעזה היו השלכות רבות. הוכח בצורה נחרצת שיוון אכן שינתה את 

מדיניותה והיא פועלת בעצה אחת עם ישראל. פעילי המשט הבינו שיוון איננה מדינה 

שממנה יוכלו להפליג לעזה ולא תוכננו משטים נוספים שיצאו מיוון. לביטול המשט 

הייתה השפעה מכרעת גם על דעת הקהל היוונית שהבינה שימי המדיניות הפרו-

יוון לבין ישראל. העובדה  פלסטינית החד-צדדית חלפו ושמעתה קיימת קירבה בין 

את  לקבל  וסירובו  הקיצונית  התנהלותו  עזה,  רצועת  על  השתלט  החמאס  שארגון 
דרישות הקוורטט הקלו על יוון בהתקרבותה לישראל.8
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הקשר האמריקני

היוונים לפעול בכיוון  ומעודדת את  יוון-ישראל  יחסי  ארצות הברית תומכת בהידוק 

זה. עם זאת, תמיכת ממשל אובמה בטורקיה של ארדואן, יוצרת מתחים בין ארצות 

הברית לבין יוון. 

בפברואר 2013 החל שיתוף פעולה בקונגרס בוושינגטון בין חברים יהודיים לחברים 

 CHIA - Congresional בשם  משותפת  פרלמנטרית  קבוצה  הוקמה  יווני.  ממוצא 

 .Helenic Israel Aliance

הדמוקרט  מפלורידה,  קונגרס  חברי  שני  עומדים  הפרלמנטרית  הקבוצה  בראש 

יותר מעשרים חברי  בילאראקיס.  גאס  יווני  והרפובליקני ממוצא  דויטש  טד  היהודי 

קונגרס הצטרפו לקבוצה שמטפלת בטיפוח היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, 

יוזמי  עם  נמנה   (AJC) קומיטי  ג‘ואיש  אמריקן  הגדול  היהודי  הארגון  וקפריסין.  יוון 

הקמת הקבוצה, לצד ארגונים יווניים-אמריקניים.

מעוניינים  והם  הברית  בארצות  ובהשפעתה  ישראל  של  הרב  בכוחה  משוכנעים  היוונים 

ובשנים  זאת  תחושה  מעודדים  היהודיים-האמריקנים  הארגונים  משותפת.  בפעילות 

האחרונות ביקרו באתונה משלחות של ה-AJC, ועידת הנשיאים, ארגון הפדרציות היהודיות, 

בני ברית, והליגה למניעת השמצה. כולם התקבלו על ידי המנהיגים המרכזיים של יוון.

שיתוף פעולה ביטחוני

שיתוף הפעולה העיקרי בין יוון לבין ישראל כיום הוא בתחום הביטחון. ישראל מעוניינת 

מאוד בשיתוף הפעולה הביטחוני עם יוון. המרחב האווירי של יוון מספק לחיל האוויר 

הישראלי אפשרות להתאמן בשטח בלתי מוכר ובטיסות ארוכות טווח. בחיל האוויר 

היווני, כמו בחיל האוויר הישראלי, משתמשים במטוסים אמריקנים כגון F -16 וטייסיו 

מתאמנים בארצות הברית, בדומה לטייסי צה“ל, ומכאן שישנה שפה משותפת.

חברותה של יוון בנאט“ו מהווה גם היא ערך מוסף לישראל. האימונים במסגרת נאט“ו 

משפרים את יכולתם של הטייסים היווניים והופכים את האימונים המשותפים איתם 

לבעלי ערך רב יותר. לעתים משתתפים בתמרונים הללו גם טייסי מדינות מובילות 

בנאט“ו כגון ארצות הברית ואיטליה.
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שטחה.  מעל  לטוס  צה“ל  מטוסי  על  טורקיה  אוסרת  מרמרה  המאווי  אירועי  מאז 

האלטרנטיבה שאומצה היא טיסות מעל ליוון, בדרך לאירופה או לארצות הברית.

שיתוף הפעולה הביטחוני העיקרי מתקיים בין חילות האוויר של שתי המדינות. מאז 

2010 מתקיימים פעם או פעמיים בשנה תמרונים משותפים מעל יוון או מעל ישראל. 

באוקטובר 2010 התקיימו תמרונים אוויריים משותפים מעל הפלופונז והאי כרתים. 

האוויר  חילות  שני  של  ואפאצ‘י  הוק  בלאק  מסוג  תקיפה  מסוקי  השתתפו  בתמרון 

מדגמי  ומסוקים  הרקולס  מטוסי  השתתפו   2011 ביולי  אוויריים.  קרבות  בו  ותורגלו 

ינשוף ואפאצ‘י בתמרונים מעל יוון בשיתוף פעולה עם חיל האוויר היווני. האימונים 

נמשכו שבועיים. באוקטובר 2013 השתתפו מספר טייסות קרב ישראליות של מטוסי 

נועד  האימון  יוון.  מעל  בתמרונים  (ראם)  צבאיים   707 בואינג  ומטוסי  (סופה)   F  -16

לבדוק יכולות טיסה ארוכת טווח, תדלוק אווירי ופעולה ממוקדת. 

דגש  שמים  המשותפים  באימונים  הים.  חילות  את  גם  כיום  כולל  הפעולה  שיתוף 

טילים  ספינות  ביוון שתי  ביקרו  ב-2013  הישראלי.  הים  חיל  היכולות של  שיפור  על 

שיתוף  למסד  ניסיונות  גם  נעשו  יווניות.  ספינות  עם  יחד  שם  והתאמנו  ישראליות 

פעולה של חילות היבשה.

שר  של  הראשון  הביקור  זה  היה   .2012 בסוף  ביוון  ביקר  ברק,  אהוד  הביטחון,  שר 

קוסטרקוס  מיכאיל  והרמטכ“ל  יווניים  הגנה  שרי  שלושה  במדינה.  ישראלי  ביטחון 

ביקרו בארץ בארבע השנים האחרונות. לאחרונה ביקר בארץ שר ההגנה היווני הנוכחי 

פאנוס קמנוס.

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות למכור ליוון ציוד ביטחוני ובמיוחד טילי ספייס של 

רפאל. ניסיונות אלה לא עלו יפה, בשל המשבר הכלכלי ביוון, שלא אפשר לממשלת 

מספר  רק  בוצעו  היקף.  רחבות  צבאיות  רכישות  הקהל  דעת  בפני  להצדיק  יוון 

עסקאות קטנות כגון שיפוץ מנועי ספינות הצי על-ידי חברת מנועי בית שמש.

בקיץ 2014 הוצב לראשונה באתונה נספח צבאי תושב, אלוף משנה יובל ג‘רבי, כדי 

לענות על צרכי שיתוף הפעולה הביטחוני המתרחב. עד אז הגיעו נספחים צבאיים 

ליוון מדי פעם ועל פי הצורך, הנספח מרומא ואחר כך משווייץ. ליוון יש נספח צבאי 

מזה שנים רבות בתל אביב.
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שיתוף פעולה בתחום ביטחון הפנים

בשנים האחרונות החמיר מאוד מצב ביטחון הפנים ביוון. המשבר הכלכלי החריף 

אנרכיסטיות  קבוצות  ומתמיד  מאז  פועלות  ביוון  לכך,  בנוסף  הפשע.  בעיות  את 

ישראל  שגרירות  על  ירי  כולל  טרור,  בפעולות  שנוקטות  ומשמאל,  מימין  קטנות, 

בדצמבר 2014 ועל בית השגריר הגרמני בסוף 2013.

בעשור האחרון נוצרה ביוון בעיה אקוטית נוספת: כחצי מיליון עד מיליון (איש איננו 

יודע בדיוק) מהגרים בלתי חוקיים הגיעו ליוון דרך טורקיה. רובם מאסיה (פקיסטן, 

אפגניסטן, בנגלדש ועוד) ומיעוטם מאפריקה (סנגל), כמעט כולם גברים מוסלמים 

שהטורקים  סבורים  רבים  ביוון,  שרווחות  הקונספירציה  תיאוריות  ברוח  צעירים. 

ביטחון  את  לערער  כדי  תחילה,  בכוונה  ליוון,  המסתננים  כניסת  את  מאפשרים 

הפנים במדינה.

המסתננים מגיעים ליוון מתוך תקווה להמשיך למדינות אחרות באירופה, אולם יוון 

נאלצת למנוע זאת בשל אמנת שנגן שאוסרת על המדינה הראשונה שאליה מגיעים 

מהגרים בלתי חוקיים לאפשר את מעברם למדינות אחרות באירופה. המסתננים 

לפשע.  נסחפים  מהם  ורבים  האבטלה  מוכת  ביוון  עבודה  למצוא  מצליחים  אינם 

חוקיים  בלתי  מהגרים  של  ריכוזים  נוצרו  באתונה,  ובעיקר  ערים,  מספר  במרכזי 

שלעתים מטילים אימתם על היוונים.

בעיה נוספת בתחום ביטחון הפנים היא מחאות ציבוריות רבות, שביתות והפגנות ענק 

נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה. המצב הכלכלי הרעוע גורם להפגנות רבות.

סיוע בתחום  לישראל לקבלת  יוון  פניות מממשלת  הובילו למספר  הבעיות הללו 

ביטחון הפנים. ישראל נענית ברצון. בשנים 2010 עד 2014 התקיימו ביקורים הדדיים 

של שרי ביטחון הפנים ונחתמו הסכמים. בין היתר הגישה ישראל ליוון סיוע לוגיסטי 

בטיפול בהפגנות. מתקיימים גם חילופי מידע בין משרדי ההגנה והביטחון של שתי 

המדינות ובין שירותי המודיעין.
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מאמצים לשיתוף פעולה בנושא האנרגיה

גילויי הגז הטבעי בישראל ובקפריסין הציתו את הדמיון גם ביוון, ובשנים האחרונות 

התקיימו דיונים רבים על שיתוף פעולה עם ישראל, או שיתוף פעולה שיכלול גם את 

קפריסין, כשכל הצדדים רואים את הגז שהתגלה כמוצר אסטרטגי שיכול לשפר את 

מצבם, במיוחד אם ישכילו לשתף פעולה.

הפיכת  ויוון,  קפריסין  ישראל,  בין  גז  להעברת  צינור  הנחת  רבים:  רעיונות  הועלו 

הגז לנוזל והעברתו במכליות ליוון ומשם לאזורים אחרים באירופה. הקמת תחנות 

קליטה לגז ישראלי בקפריסין וביוון ועוד.

במכלול המאמצים הללו התקיימו ביקורים הדדיים רבים של שרים משתי המדינות. שר 

האנרגיה עוזי לנדאו ביקר ביוון (28.3.2012) וחתם על הסכם עקרונות עם עמיתו בנושא 

האנרגיה. גם שר האנרגיה סילבן שלום ביקר ביוון (10.2.2012), ואף נפגש עם ראש הממשלה 

אדוניס סמאראס. שר האנרגיה היווני יאניס מניאטיס ביקר בישראל מספר פעמים ונועד 

עם גורמים שונים. אולם עד כה לא מומשו ההסכמים בין שתי המדינות בנושא הגז בשל 

העדר החלטה בישראל לגבי יעדי ודרכי יצוא הגז ובשל היסוסים מצד ממשלת יוון.

שיתוף הפעולה בנושא הגז הטבעי נדון בהרחבה במהלך ביקורו של נשיא יוון קרולוס 

שר  ועם  נתניהו  הממשלה  ראש  עם  בשיחותיו   ,2011 ביולי  בישראל  פאפוליאס 

החוץ ליברמן. נושא האנרגיה היה גם אחד הנושאים המרכזיים במפגש הממשלות 

בירושלים באוקטובר 2013, והועלה גם בעת ביקור הנשיא שמעון פרס ביוון (אוגוסט 

2012) בשיחותיו עם ראש ממשלת יוון ועם בכירים נוספים.

באוגוסט 2013 נחתם בניקוסיה הסכם משולש בין ישראל, יוון וקפריסין על העברת 

חשמל בין מדינות אלה על פי הצורך. ככל הידוע ההסכם לא מומש לפי שעה.

מאמץ נוסף לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה נעשה על ידי החברה הישראלית רציו, 

ראש  את  לשכנע  וניסו  ליוון  פעמים  מספר  הגיעו  נציגיה  לוויתן.  במאגר  השותפה 

הממשלה סמאראס, שר האנרגיה מניאטיס וגורמים אחרים לתת להם זיכיון לחיפושי 

גז בים, בצפון יוון. הזיכיון לא ניתן כנראה בשל חשש מתגובה טורקית. איש העסקים 

יצחק תשובה מבעלי מאגר הגז לוויתן ביקר ביוון לשיחות בנושא הגז והוא אף נועד 

בתל אביב באוקטובר 2013 עם ראש ממשלת יוון סמאראס ושר האנרגיה שלו.
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האנרגיה  בתחום  פעולה  לשיתוף  המאמצים  את  לסכם  ניתן  התחתונה  בשורה 

ובמיוחד בנושא הגז הטבעי, כרוב מהומה על לא מאומה. למרות דיונים רבים של 

שרים ונציגי הסקטור הפרטי, כולל נשיאי שתי המדינות ושני ראשי הממשלות לא 

ננקטו עד עתה צעדים ממשיים בתחום זה. האשמה מוטלת על שתי הממשלות: 

ממשלת ישראל טרם החליטה כמה גז לייצא, לאילו מדינות ובאילו אמצעים. מצב 

יוון שהרבתה בהצהרות אך חששה מצעדים ממשיים שעלולים  נוח לממשלת  זה 

להרגיז את טורקיה ויצואני נפט וגז ליוון, כגון איראן.

תיירות

בטורקיה  לבקר  לחלוטין  כמעט  הישראלים  התיירים  רוב  כידוע,  פסקו,   2010 מאז 

ויוון ניצלה את ההזדמנות. אשתקד ביקרו ביוון כארבע מאות אלף תיירים מישראל 

כגון  לאיים  שכר  בטיסות  מגיעים  התיירים   .(2015) השנה  גם  צפוי  דומה  ומספר 

ואזורים  סלוניקי  באתונה,  ביקורים  גם  ישנם  אך  ועוד,  קורפו  קוס,  רודוס,  כרתים, 

אחרים. ספינות תיור ישראליות מגיעות לחופי יוון ויש גם טיסות שכר לסלוניקי.

בשנים האחרונות התקיימו ביקורים הדדיים רבים של שרי התיירות ונחתמו מספר 

הסכמים בתחום זה. למשרד התיירות היווני נציג קבוע בתל אביב. יוון אסירת תודה 

לישראל על הגעת התיירים האלה, שמהווים נתח משמעותי משמונה עשר מיליון 

התיירים שמגיעים למדינה. עונת התיירות הישראלית משתרעת מפסח עד סוכות 

בתקופות  גם  יוון  של  התיירות  ענף  את  היא משרתת  ובכך  הקיץ  בחודשי  רק  ולא 

חלשות יחסית. בכירים בממשלה וכן כלי התקשורת מזכירים לעתים תכופות לשבח 

את תרומת התיירות הישראלית, על רקע המשבר הכלכלי החמור. 

מיוון מגיעים לישראל מדי שנה כעשרים וחמישה אלף תיירים, רובם צליינים עניים, 

והמספר איננו גדל בשל המשבר הכלכלי. תיירים אלה נוטים ללון בהוסטלים במזרח 

ירושלים ולעתים תכופות מקבלים מסרים אנטי-ישראליים מפי מדריכים פלסטיניים.
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סחר וכלכלה

יחסי הסחר ההדדיים בין ישראל לבין יוון עומדים על כארבע מאות וחמישים מיליון 

המשבר  בשל  בעיקר  אחדות,  שנים  מזה  השתנה  לא  זה  סחר  היקף  בשנה.  דולר 

הכלכלי ביוון. משקיעים ישראליים התעניינו בהפרטות ביוון, אך לפי שעה ידוע רק על 

רכישת נדל“ן גדולה אחת של איש עסקים ישראלי בסיוע בנק יווני. ניסיונות אחרים 

לא עלו יפה, בין השאר, גם בגלל הרפיון שגילו ממשלות יוון בתהליך ההפרטה. רפיון 

זה גבר תחת ממשלת השמאל הנוכחית שמתנגדת עקרונית להפרטות. 

אך  סלוניקי,  לרכוש את חברת המים של  יחד עם שותפים, מנסה  חברת מקורות, 

השמרנית  הממשלה  הנוכחית.  הממשלה  תחת  תתקדם  זאת  שהפרטה  נראה  לא 

הכלכלה  לקידום  הדרכים  על  הישראלית  יוזמה  מחברת  סקר  הזמינה  הקודמת 

היוונית. הסקר הוגש, אך בעקבות השינויים הפוליטיים הוא כנראה ייגנז.

לפני שנים אחדות ביטל משרד התמ“ת את תפקיד הנספח באתונה, שכן היקף הסחר 

ובעיקר  חלב  מוצרי  לישראל  לייצא  רוצים  יוון  לא הצדיק את החזקתו שם. חקלאי 

גבינות, אך הדבר איננו משתלם בשל אחוזי המכס הגבוהים על מוצרים ממין זה.

דעת הקהל והתקשורת

בהשראת  שנים  עשרות  במשך  לישראל  מאוד  עוינת  הייתה  היוונית  הקהל  דעת 

ממשלות יוון. בשנים האחרונות חל שינוי חד גם בעמדת התקשורת כלפי ישראל, 

בהמשך לשינוי ביחסה של ממשלת יוון.

השגרירות הישראלית באתונה השקיעה בשנים האחרונות מאמצים רבים בשיגור 

באקדמיה,  נרחבת  ובפעילות  לתקשורת  בתדרוכים  לישראל,  יווניים  עיתונאים 

בדגש על שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בישראל. נעשתה גם פעילות נמרצת 

ברשתות החברתיות. לעתים סייעו בפעולות אלה ארגונים יהודיים בארצות הברית 

.(AJC) ובעיקר האמריקן ג‘ואיש קומיטי

השגרירות באתונה השקיעה מאמצים רבים גם בפעילות בקרב בתי הספר והנוער 

ושיגרה משלחות מורים להשתלמות ביד ושם. בתחום התרבות התחוללה מהפכה 

מרכזית  כמדינה  השתתפות  באתונה,  שנתי  סרטים  פסטיבל  שכללה  ממש,  של 

ביריד הספרים הבין-לאומי בסלוניקי ועוד.



23    I       יחסי ישראל-יוון

שינתה  בנדון  הישראליים  והמאמצים  המדינות  שתי  ביחסי  מהשינוי  כתוצאה 

של  בתקופות  הביקורת  גם  לפרו-ישראלית.  והפכה  יחסה  את  היוונית  התקשורת 

עימות, כגון במהלך מבצע צוק איתן בעזה, הייתה מתונה יחסית ולא חרגה ממה 

שנכתב ונאמר בבירות אחרות באירופה. לפי שעה לא השפיעה לרעה עליית מפלגת 

סיריזה לשלטון בינואר 2015 על יחסן של התקשורת ודעת הקהל ביוון כלפי ישראל.

האנטישמיות והקהילה היהודית

יוון נרצחו בשואה. בסלוניקי נרצחו תשעים  יהודי  שמונים ושבעה אחוזים מקהילת 

וחמישה אחוזים מחברי הקהילה. בסך הכל נרצחו כששים ושלושה אלף מיהודי יוון 

מתוך כשבעים וחמישה אלף. 

כיום מונים יהודי יוון כחמשת אלפים איש. כשלושת אלפים באתונה, כאלף בסלוניקי, 

וכאלף בערים אחרות כגון לאריסה, וולוס ויואנינה, וכן במספר איים, ובעיקר בקורפו. 

לרוב היהודים קרובי משפחה בישראל. ביוון פועלת עתה גם שליחת הסוכנות ומדי 

שנה עולים לישראל כמה עשרות יהודים.

יהודי יוון מאורגנים בארגון גג ובארגונים מקומיים בערים השונות. באתונה, סלוניקי, 

וולוס ולאריסה פועלים מספר בתי כנסת. קיימים גם בתי כנסת לא פעילים באיים כגון 

כרתים וקורפו. באתונה ובסלוניקי ישנם רבנים, מאות מבני הקהילה למדו בישראל 

ושולטים היטב בעברית. עם זאת, אחוז נישואי התערובת גבוה מאוד. 

המכריע,  הרוב  שהם  ופורטוגל,  ספרד  ליוצאי  נחלקת  ביוון  היהודית  הקהילה 

והגיעו ליוון  יהודים שהוגלו מארץ ישראל עם חורבן בית שני  ולרומניוטים - צאצאי 

ובעיקר לעיר יואנינה. באתונה קיימים עד עצם היום הזה שני בתי כנסת - אחד ליוצאי 

ספרד ואחד לרומניוטים. באתונה יש גם נוכחות של תנועת חב“ד.

אנטישמיות הייתה קיימת ביוון מאז ומתמיד - אנטישמיות ”פרימיטיבית“ שמקורה 

אנטישמיות  התבטאויות  מסוימים  בישופים  משמיעים  פעם  מדי  ובכנסיה.  בכפרים 

יוון  של  הארכיבישוף  ובעיקר  בכללה,  היוונית-אורתודוקסית  הכנסייה  מובהקות. 

יורנימוס, מסתייגים מההתבטאויות האנטישמיות ומעבירים עליהן ביקורת. היחסים 
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ממשלת  לבין  השלישי  תיאופילוס  בירושלים  הנוכחי  היווני  הפטריארך  בין  הטובים 

ישראל מסייעים להשגת עמדות חיוביות של הארכיבישוף ורוב הבישופים ביוון. עם 

זאת, מדי פעם מופיעות כתובות אנטישמיות על בתי כנסת ובתי עלמין יהודיים. יש 

גם מקרים של ניתוץ מצבות, אך בשנים האחרונות לא ידוע על פגיעה פיזית ביהודים.

בשנים האחרונות האנטישמיות היא בעיקר פוליטית בשל הופעת המפלגה הניאו-

מתוך  עשר  שבעה  כיום  יש  זו  למפלגה  הציבורית.  בזירה  הזהוב,  השחר  נאצית, 

האירופי.  בפרלמנט  נציגים  שלושה  וכן  היווני,  בפרלמנט  הנציגים  מאות  שלוש 

המפלגה נוצרה וצמחה תוך ניצול ההתנגדות הציבורית להגירה הבלתי חוקית של 

מסתננים מאסיה ומאפריקה. עם זאת, מדובר במפלגה ניאו-נאצית מובהקת, הם 

מרבים לדבר על השתלטות ”ההון היהודי“ על הכלכלה הבין-לאומית, מאשימים 

את היהודים במשבר הכלכלי ביוון ואחד מנציגי המפלגה אף הקריא בפרלמנט את 

הפרוטוקולים של זקני ציון. 

יו“ר  הזהוב.  השחר  מפלגת  כלפי  קשה  יד  גילתה  הקודמת  השמרנית  הממשלה 

בכלא  יושבים  שלה  הפרלמנט  מחברי  ואחדים  מיכאלוליאקוס  ניקולאוס  המפלגה 

כבר יותר משנה ומצפים למשפטם בעוון הקמת ארגון פשע. אך הם אינם מועמדים 

לדין על התבטאויותיהם האנטישמיות.

מפלגת סיריזה, שעומדת בראש הממשלה הנוכחית, טוענת שהיא מתנגדת בתוקף 

מתנגדת  שהיא  וטוענת  ישראל  כלפי  מאוד  ביקורתית  היא  זאת,  עם  לאנטישמיות. 

שינוי  אין  שעה  לפי  לאנטישמית.  אותה  הופך  איננו  הדבר  אך  ולמעשיה,  לישראל 

במדיניות הממשלה הנוכחית כלפי מפלגת השחר הזהוב וראשי המפלגה עדיין בכלא. 

עליית סיריזה לשלטון

בינואר 2015 התקיימו ביוון בחירות כלליות ומפלגת השמאל הקיצונית סיריזה עלתה 

לשלטון. למפלגה מאה ארבעים ותשעה מתוך שלוש מאות חברי הפרלמנט היווני, 

כולל חמישים מנדטים שקיבלה על פי החוק כבונוס על זכייתה בבחירות. כדי להשיג 

היוונים   - הקיצוני  הימין  מפלגת  עם  קואליציה  המפלגה  הקימה  בפרלמנט,  רוב 

החופשיים - בראשות פאנוס קאמנוס, שלה שלושה עשר חברים בפרלמנט. 
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ב-2004  הוקמה  הראדיקלי)  השמאל  קואליציית  של  ביוונית  תיבות  (ראשי  סיריזה 

עלתה  היא  למפלגה.  הפכה  ב-2012  ורק  קטנות,  קיצוני  קבוצות שמאל  בין  כברית 

לשלטון תודות לקריאת התיגר שלה על האיחוד האירופי ובעיקר על גרמניה, וסירובה 

הבין- המטבע  וקרן  האירופי  האיחוד  שהגישו  לרפורמות  הדרישות  אחר  למלא 

לאומית ליוון בשנים האחרונות, בעקבות הזרמת כמאתיים וארבעים מיליארד אירו 

וקרן המטבע   להצלת הכלכלה היוונית השוקעת. לאחרונה אישרו האיחוד האירופי 

מיליארד  ושישה  שמונים  של  כולל  בסכום  ליוון  חדשה  חילוץ  עסקת  הבין-לאומית 

אירו. בתמורה התחייבה ממשלת יוון לרפורמות וצעדי צנע, בניגוד גמור להבטחות 

הבחירות שלה. כשליש מחברי הפרלמנט מטעם מפלגת סיריזה הצביעו נגד העסקה 

ושוב נוצר ביוון חוסר יציבות פוליטי חמור.

סיריזה איננה עשויה מקשה אחת והיא כוללת גורמים אנטי-ישראליים יותר ואנטי-

ישראליים פחות. בקיץ 2014 במהלך מבצע צוק איתן ארגנה המפלגה הפגנות נגד 

ישראל באתונה ומנהיג המפלגה וראש הממשלה הנוכחי אלכסיס ציפראס התבטא 

בחריפות נגד ישראל. תת שר הימייה בממשלה הנוכחית, תאודורוס דריצאס השתתף 

אישית במשט לעזה בשנת 2010. 

נפגש   2012 באוגוסט  ואנטי-ישראלית.  פרו-פלסטינית  מפלגה  היא  סיריזה  ככלל, 

היו“ר הצעיר שלה (כיום בן ארבעים) אליכסיס ציפראס, כראש האופוזיציה באותה 

עת, עם הנשיא שמעון פרס, במהלך ביקורו הרשמי באתונה. הפגישה התנהלה על 

מי מנוחות וציפראס נמנע מכל ביקורת על ישראל. שגריר ישראל נפגש בהמשך עם 

מספר חברי פרלמנט של סיריזה וניהל עמם ויכוחים נוקבים. 

נכון לעכשיו יחסי ישראל-יוון נמשכים כסדרם. לממשלת יוון נושאים בוערים הרבה 

יותר - היחסים עם האיחוד האירופי והטיפול בכלכלה השוקעת - והיא איננה נותנת 

הממשלה  ראש  עם  לאחרונה  נפגשה  הנוכחית  ישראל  שגרירת  ישראל.  על  דעתה 

ציפראס, ושמעה ממנו מסרים חיוביים על רצונו בהמשך היחסים עם ישראל. סגן 

ישראל  שגרירות  של  הפנים  בקבלת  השתתף  דרגאסאקיס  יאניס  הממשלה  ראש 

לרגל יום העצמאות השנה ונשא גם הוא דברים בזכות היחסים עם ישראל.

יו“ר  התחום העיקרי של שיתוף הפעולה, התחום הביטחוני, מתנהל ללא הפרעות. 

מפלגת היוונים החופשיים פאנוס קאמנוס מכהן כשר ההגנה. קאמנוס מצדד בשיתוף 

פעולה עם ישראל והוא גם סייע לה בעבר, בתוקף תפקידו כסגן שר הימייה בממשלת 
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הפעולה  שיתוף  בהמשך  דוגל  קאמנוס  דמוקרטייה.  ניאה  השמרנית  המפלגה 

הביטחוני עם ישראל. בחודש מאי השנה התקיים ביוון אימון של חיל האוויר הישראלי 

יחד עם חיל האוויר היווני. תמרון זה נמשך שבועיים והיה התמרון המשותף הגדול 

ביותר שהתקיים אי פעם. בתמרון השתתפו אנשי צוות מטייסת אבירי הזנב הכתום 

מבסיס חצרים ומטייסות העטלף והנגב מבסיס רמון. הטייסות הללו מפעילות את 

מטוסי ה-F-16. האימון קיבל את הכינוי איניוהוס. במהלך התרגיל ביקר ביוון מפקד 
חיל האוויר, האלוף אמיר אשל, שטס יחד עם קציני הטייסת במסגרת האימונים.9 

עם זאת, קאמנוס הדאיג מאוד את יהודי יוון כאשר הכריז בדצמבר 2014 ש“יהודי יוון 
אינם משלמים מיסים“.10

סיכום

ביוזמת  דרמטי  מהפך   2010 בשנת  חל  מתוחים,  יחסים  של  שנים  עשרות  לאחר 

ממשלת יוון וראש ממשלתה הסוציאליסטי ג‘ורג‘ פפנדריאו. ראש הממשלה השמרני 

ואף  הפרו-ישראלית  במדיניות  המשיך  ב-2012,  לשלטון  שעלה  סמאראס,  אדוניס 

קידם אותה.

השדרוג ביחסים הושג בתנאים קשים ביותר: למרות המשבר הכלכלי החמור ביוון, 

ראש  הדחת  כולל  פוליטי,  יציבות  חוסר  ולמרות  עצמה,  בתוך  להתכנס  לה  שגרם 

מהסוציאליסטים  השלטון  העברת  בחירות,  מערכות  שלוש  פפנדריאו,  הממשלה 

לשמרנים ובראשית 2015 העברת השלטון לשמאל הקיצוני.

שיתוף הפעולה בין יוון לבין ישראל כיום הוא בעיקר ביטחוני, אך שיתוף פעולה קיים 

גם בתחומי התרבות, התיירות, הסחר והאקדמיה, וכל אלה מקרינים על דעת הקהל 

והתקשורת.

מפלגת השלטון הנוכחית, סיריזה, היא בעייתית מאוד מבחינה ישראלית. עם זאת 

היחסים ההדוקים נמשכים לפי שעה ובעיקר בתחום הביטחוני. שר ההגנה ושר החוץ 

בממשלה הנוכחית ביקרו באחרונה בישראל.
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 Springer Interna onal Publishing, Switzerland, 2015, P. 46.6

2   יועצו המדיני דאז של פפנדריאו, דימיטריס פרסקבופולוס, (כיום מנכ"ל משרד 

החוץ היווני) בשיחה עם המחבר בתוקף תפקידו כשגריר ישראל ביוון.

3   המחבר ליווה את פפנדריאו בביקורו, בתור השגריר המיועד ליוון.

4   הודעה לעיתונות של שר החוץ היווני דימיטריס דרוצאס, 31.5.2010.

5   שיחה של פפנדראו עם המחבר בתוקף תפקידו כשגריר ביוון.

6    ציאמביריס מכנה זאת בספרו הנ“ל ”פפנדריאואיזם ללא פפנדריאו“, עמוד 117.

7    העיתון היווני רב ההשפעה קאתימאריני, 12.1.2011.

הברית,  מארצות  המורכב  בין-לאומי  גוף  הוא  התיכון  המזרח  לענייני  הקוורטט    8

הישראלי- הסכסוך  פתרון  על  לפקח  שתפקידו  ורוסיה,  האו“ם  האירופי,  האיחוד 

ממשלת  ראש  שיזם  מוועידה  כתוצאה  ב-2002  במדריד  נוצר  הקוורטט  פלסטיני. 

כל  את  ולקבל  בישראל  להכיר  מטרור,  להתנער  מחמאס  דרש  הקוורטט  ספרד. 

ההסכמים הקודמים שנחתמו בין ישראל לבין הפלסטינים. חמאס דחה את הדרישות.

9  הארץ, 3.5.2015

10 הארץ, 29.1.2015. 
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