ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη ο
πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες. Στην ατζέντα των επαφών του με την πολιτειακή και
πολιτική ηγεσία θα βρεθούν τα ενεργειακά, η συνεργασία στον τομέα της αγροτικής
παραγωγής και η τουριστική συνεργασία.
Ο Σιμόν Πέρες, στην αποκλειστική συνέντευξή του στο «Βήμα» τονίζει: «Οι μικρές χώρες
μπορούν να γίνουν μεγάλες και να κάνουν μεγάλα πράγματα». Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι
δύο χώρες έπρεπε να έχουν συνεργαστεί στενά εδώ και πολλά χρόνια, λόγω «γεωγραφικής
και πολιτισμικής εγγύτητας».

Ο κ. Πέρες επικαλούμενος την εμπειρία του προτρέπει την ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα
αναγκαία δύσκολα μέτρα για να θεραπεύσει την οικονομία της, ενώ δηλώνει ότι ισραηλινοί
επενδυτές ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Σημειώνει μάλιστα με έμφαση ότι στον σύγχρονο κόσμο μεγάλη χώρα είναι αυτή που έχει
υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και τεχνολογία, όχι πολλά εδάφη. «Η Ελλάδα έχει ψηλά βουνά
που θα σας φέρουν τουρίστες, αλλά χρειάζεστε υψηλή τεχνολογία που θα σας φέρει
επενδύσεις» τονίζει.
Τάσσεται, δε, υπέρ της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, με την
Ελλάδα να αποτελεί κόμβο για τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη,
στέλνοντας εμμέσως σαφές μήνυμα και στην Τουρκία ότι «όλες οι πλευρές θα
συμπεριφερθούν βάσει των όσων λέει το Διεθνές Δίκαιο».
Ο κ. Πέρες, που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με την ιδιότητα του αρχηγού
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του Κράτους του Ισραήλ, θα πραγματοποιήσει ένα ευρύτατο κύκλο επαφών με την πολιτική
και πολιτειακή ηγεσία της χώρας μας και, μεταξύ άλλων, θα του απονεμηθεί το Χρυσό
Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
Μετά την άφιξή του, το πρωί της Δευτέρας, ο Σιμόν Πέρες θα γίνει δεκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο οποίος το βράδυ θα παραθέσει επίσημο
δείπνο προς τιμήν του Ισραηλινού προέδρου.
Την ίδια ημέρα, ο κ. Πέρες θα έχει κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.
Την Τρίτη στον κ. Πέρες θα απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ
την Τετάρτη ο Ισραηλινός πρόεδρος, μαζί με τον κ. Παπούλια, θα μεταβούν στην Ύδρα.

(Πηγή: Από το in.gr και τον ιστότοπο της Ι.Κ. Αθηνών)

* Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την άφιξη του Ισραηλινού Προέδρου στην
Αθήνα και την υποδοχή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο
Παπούλια.

ΤΥΠΟΣ

** Διαβάστε &#917;&#916;&#937; την αποκλειστική συνέντευξη του Ισραηλινού
Προέδρου Σιμόν Πέρες στο BHMA (5.8.2012)

** Δείτε &#917;&#916;&#937; &#964;&#959; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;
από την υποδοχή του κ. Σ. Πέρες από τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά (ΝΕΤ, 6.8.2012)
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