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Του Δημήτρη Γκάτσιου
Κάνονταςλόγο για μία "άκρως παραγωγική συζήτηση", ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
έδειξε, μαζί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον δρόμο της διεύρυνσης της συνεργασίας
ανάμεσα στις δύο χώρες. Ένα δρόμος που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης,
σύντομα "θα γίνει λεωφόρος" από τη συνεχή ανάπτυξη των οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών.
"Εξέφρασαστον πρόεδρο της Κίνας την εκτίμησή μας για τη στήριξη, όταν η Ελλάδα δοκιμαζόταν
από την κρίση. Και βλέπω τη χαρά του τώρα που η χώρα αποκτά και πάλι πρωταγωνιστική θέση.
Και η συνεργασία μας διευρύνεται. Ο δρόμος που ανοίγεται, σύντομα θα γίνει λεωφόρος",
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας στις δηλώσεις του, την εκτίμηση του Πεκίνου στη
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. "Στο λιμάνι του Πειραιά θα δούμε την περαιτέρω ανάπτυξη
αυτής της επένδυσης. Στόχος ο Πειραιάς να γίνει τα μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και γιατί όχι
της Ευρώπης. Η Ελλάδα γίνεται το σημείο εκκίνησης του κινεζοευρωπαϊκού διαδρόμου.
Καλωσορίζουμε την ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα. Την ίδρυση
γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κίνας στην Αθήνα",
ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Εστιάζοντας, δε, στα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας
Αθήνας-Πεκίνου, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το ισχυρό πρόσημο που θα λάβουν τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα από το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς.
"ΗΕλλάδα έχει πολλά να κερδίσει", επεσήμανε και έφερε, εκ νέου, στο προσκήνιο το στόχο για
500.000 επισκέπτες από την Κίνα στη χώρα μας.

Προσβλέπουμεσε πολυεπίπεδη συνεργασία
Απότην πλευρά του, ο πρόεδρος της Κίνας ανέδειξε τους τομείς που ανοίγονται στον ορίζοντα
Αθήνας και Πεκίνου για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών.
"Είχαμία παραγωγική συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. Καταλήξαμε σε κοινή πεποίθηση ότι η
σχέση μας θα προχωρήσει στο μέλλον. Να δοθεί μακροχρόνια προοπτική. Όσον αφορά στα
εθνικά και επενδυτικά συμφέροντα οι δύο χώρες θα συνεχίζουν να δείχνουν κατανόηση και

υποστήριξη η μία στην άλλη. Είμαστε εταίροι εκ φύσεως. Προσβλέπουμε στη συνεργασία σε
πολλούς τομείς. Να ενισχύσουμε τον ρόλο του Πειραιά. Την επικοινωνία ξηράς και θάλασσας. Να
ενισχυθεί το εμπόριο. Να υπάρξουν επενδύσεις σε ενέργεια, μεταφορές και τράπεζες. Να
ενισχύσουμε τη σχέση Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και το "17+1"", τόνισε ο κ. Σι Τζινπίνγκ.
"Τατελευταία χρόνια οι Έλληνες δούλεψαν σκληρά απέναντι σε μεγάλες δυσκολίες, για να
αποκαταστήσουν την ανάπτυξη", ανέφερε.

ΤονΑπρίλιο στην Κίνα ο Κ. Μητσοτάκης
Οισυναντήσεις των δύο ηγετών θα συνεχιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός θα
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη τον ερχόμενο Απρίλιο στην Κίνα, δίνοντας συνέχεια στους
ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα.
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