O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ AMER

Στην καθοριστική συμβολή του Εκτελεστικού Διευθυντή της American Jewish Committee κ.
David Alan Harris στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και
Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην υπεράσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος
απονέμοντάς του το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος.

Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «ο κοινός μας αυτός αγώνας δεν αφορά μόνο τις
καλές σχέσεις μεταξύ των Χωρών μας, αλλά την εμπέδωση της Ειρήνης και της
Δημοκρατίας στην τόσο ταραγμένη περιοχή μας», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον κ. David
Alan Harris εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας για την συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, τόνισε την προσφορά του, υπό την ιδιότητά του ως Εκτελεστικού Διευθυντή
της American Jewish Committee και με παρακαταθήκη την Ιερή Μνήμη των τραγικών
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, επισήμανε την συμβολή του προς την κατεύθυνση της
υπεράσπισης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε ολόκληρο τον Κόσμο.
«Δηλαδή, στην ουσία, της υπεράσπισης του Ανθρώπου. Έτσι ώστε όλοι σήμερα να
μπορούμε, απέναντι σε κάθε εχθρό της Δημοκρατίας, να λέμε με ουσιαστικό τρόπο και
αποτελεσματικότητα «ποτέ ξανά» σημείωσε ο Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο κ. David Alan Harris ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο για την τιμή, καθώς και για τα θερμά του λόγια, αλλά
και όλους τους συναδέλφους από την American Jewish Committee, τα μέλη του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος, που παραβρέθηκαν στην τελετή παρασημοφόρησής
του. Υπογράμμισε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν πόλεις που να έχουν προσφέρει στον κόσμο
περισσότερο απ' ό,τι η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ. «Νομίζω ότι αυτό εκφράζει την ανατροφή
μου. Εγώ ανατράφηκα με την Ιερουσαλήμ και βεβαίως με την Αθήνα. Δεν έχω ελληνικό αίμα
στις φλέβες μου, αλλά η ελληνική επιστήμη, η φιλοσοφία, η μυθολογία και η τέχνη
βρίσκονταν και βρίσκονται ακόμα στο επίκεντρο της ζωής μου» σημείωσε.
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Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επιθυμία του να αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία της
δημοκρατίας που γεννήθηκε σ' αυτή τη χώρα και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό
προσπάθησε για σαράντα χρόνια, να έρθουν κοντά οι τρεις αυτές δημοκρατίες της
Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. «Επί σαράντα χρόνια, κατά
τρόπο αφύσικο, ήταν μακριά η μία από την άλλη. Τα τελευταία χρόνια, με πιο φυσικό
τρόπο, έχουν έρθει πιο κοντά. Και αυτό, όπως είναι φυσικό, με τις ΗΠΑ ως βάση. Θέλω
λοιπόν να πω ότι πρέπει να παλέψουμε ώστε η Ελλάδα να έχει τη θέση που της ανήκει, να
έχει η Ανατολική Μεσόγειος ειρήνη και να παίξει η Δημοκρατία τον ιερό ρόλο της» κατέληξε
ο κ. David Alan Harris.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- Από την παρασημοφόρηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της American Jewish
Committee κ. David Alan Harris με το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο στο
Προεδρικό Μέγαρο
, ιστοσελίδα της ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 9.7.2019

2/2

