ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΜΟΝ ΠΕΡΕΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ

Συνάντηση με εκπροσώπους του ελληνικού εβραϊσμού είχε χθες το απόγευμα, 7.8.2012,
στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η
υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ κα Ορίτ Νοκέντ, η οποία
συνοδεύει τον Ισραηλινό Πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα
μας, καθώς και ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ.
Η επίσκεψη του κ. Πέρες γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και σε συνέχεια της αντίστοιχης του κ. Παπούλια στο
Ισραήλ πέρυσι το καλοκαίρι.
Ο κ. Πέρες έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα,
ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Ισραήλ
και η επίσκεψή του αυτή έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων
συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.
Η συνάντηση με τους
εκπροσώπους του ελληνικού εβραϊσμού ξεκίνησε με προσφώνηση του προέδρου του ΚΙΣΕ κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος καλωσορίζοντας τον κ. Πέρες είπε χαρακτηριστικά: «Η παρουσία
σας εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς καθώς στην μακρόχρονη πολιτική σας
σταδιοδρομία βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται η σύγχρονη ιστορία του Κράτους του Ισραήλ.
Βλέπουμε την προσωπική σας σφραγίδα στην εξάλειψη εμποδίων, στην αντιμετώπιση
δυσκολιών, στη μάχη για την Ειρήνη, στην προώθηση της αλληλοκατανόησης, στην
ανοικοδόμηση της ανάπτυξης. Για εβδομήντα σχεδόν χρόνια, από διάφορες θέσεις και
αξιώματα, τα κάνατε όλα και υπήρξατε τα πάντα, οδηγούμενος πάντοτε από τη βαθιά
αγάπη σας για το Ισραήλ και την Ειρήνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά που έκανε ο κ. Σαλτιέλ στον πατέρα του Ισραηλινού
Προέδρου: «Θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι έχετε και έναν προσωπικό δεσμό με την
Ελλάδα, και αναφέρομαι στον πατέρα σας, τον Γιτσχάκ Πέρσκι, ο οποίος πολέμησε τους
Ναζί εδώ στην Ελλάδα».
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Στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ κα Νοκέντ,
και μετά ο Ισραηλινός Πρόεδρος δέχθηκε ερωτήσεις μέσα από τις οποίες κάλυψε ένα
ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Συνδυάζοντας τη σοφία με την εμπειρία και την εκ βαθέων
πολιτική κρίση με το πρωτοπόρο πνεύμα, ο Σιμόν Πέρες μαγνήτισε το ακροατήριο.
Αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις προοπτικές της ειρήνης.
Τόνισε ότι όλες οι πλευρές έχουν εξίσου ανάγκη την ειρήνη και αυτό γίνεται συνείδηση
σταδιακά κυρίως στη νέα γενιά. Παραλλήλισε το Ισραήλ με ένα νησί στον ωκεανό, λέγοντας
ότι χρειάζεται προσπάθεια και λεπτούς χειρισμούς ώστε να παραμείνει ήρεμος ο ωκεανός.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πρόεδρος του Ισραήλ διατύπωσε τη θέση του σχετικά
με τους κινδύνους που διατρέχει η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου μετά το
πρόσφατο αιματηρό επεισόδιο. Ο κ. Πέρες ανέφερε ότι το κύριο πρόβλημα των Αιγυπτίων
δεν είναι το Ισραήλ αλλά η φτώχεια, η οποία απλώνεται στην αιγυπτιακή κοινωνία: «Ας μην
ξεχνάμε ότι η επανάσταση στην Αίγυπτο δεν είχε στόχο το Ισραήλ αλλά την καταπολέμηση
της διαφθοράς και της φτώχειας», είπε χαρακτηριστικά και επεσήμανε ότι είναι προς το
συμφέρον των Αιγυπτίων να υποστηριχθεί η Συνθήκη Ειρήνης με το Ισραήλ. Στο αίτημα να
κάνει μια ευχή για το μέλλον του Ισραήλ, ο κ. Πέρες είπε πως «εύχεται στο Ισραήλ να
γεράσει όσο οι Δέκα Εντολές παραμένοντας νέο όπως το ίντερνετ».
Ο κ. Πέρες μίλησε για τις συναντήσεις του στην Ελλάδα και τη σπουδαιότητα της
ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και της
υψηλής τεχνολογίας, αλλά και της γεωργίας.
Απαντώντας στον εκπρόσωπο της Νεολαίας, ο Ισραηλινός Πρόεδρος εξέφρασε την
πεποίθησή του ότι οι νέοι θα βρουν το δρόμο που οδηγεί στην πρόοδο. Ο κ. Πέρες έδειξε
εμπιστοσύνη στο ‘άλλο’ πρίσμα υπό το οποίο η νέα γενιά βλέπει τα πράγματα,
προτρέποντας την παλαιά να κατανοήσει τις αλλαγές. Καταληκτικά είπε πως οι νέοι
καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά με το
πνεύμα της αναζήτησης που τους χαρακτηρίζει, μέσα από τη γνώση και την παιδεία, θα
εξασφαλίσουν την ανοικοδόμηση ενός στέρεου μέλλοντος. «Ο πλούτος της κάθε χώρας
είναι οι επιστήμονές της: οπλιστείτε με γνώση και επενδύστε στην έρευνα», είπε ο κ.
Πέρες.
Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας έκανε την αποφώνηση, ευχαρίστησε
τον κ. Πέρες και του εξέφρασε τον θαυμασμό και την εκτίμηση της εβραϊκής κοινότητας στο
μεγάλο έργο του. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Ραββίνος Αθηνών, πρόεδροι των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
Ελλάδος, εκπρόσωποι του ΚΙΣΕ, του ΟΠΑΙΕ, του ΕΜΕ, καθώς και των εβραϊκών οργανώσεων
και συλλόγων.
Κατά την πρώτη ημέρα των επαφών του στην Αθήνα, στις 6.8.2012, ο κ. Σιμόν Πέρες είχε
συναντήσεις με τον ομόλογό του κ. Κάρολο Παπούλια, τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά,
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αρχηγούς πολιτικών κομμάτων και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα και του
ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Το βράδυ ο Ισραηλινός Πρόεδρος παρέστη στο επίσημο
δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο οποίο
παρακάθησαν επίσης οι πρόεδροι του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ, της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας
και του Ε.Μ.Ε. κ. Μ. Μάτσας.
Στη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του και πριν από τη συνάντησή του με την εβραϊκή
κοινότητα, ο κ. Πέρες, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είχε
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη ο οποίος του απένειμε το
Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον υπουργό
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
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