ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AJC ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στις 20.7.2012 ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής AJC κ.
David Harris, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της AJC στις
Βρυξέλλες κ. Daniel Schwammenthal, πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη στην Αθήνα σε
συνέχεια επισκέψεων στο Μπακού και την Ιερουσαλήμ. Tον κ. Harris συνόδευσαν στις
συναντήσεις του στην Αθήνα ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν
Αλμπάλας. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, τους
υπουργούς Εξωτερικών κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο,
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, και τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευ. Βενιζέλο, καθώς και με τον πρέσβη του Ισραήλ κ. Αριε Μέκελ.
Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε γεύμα εργασίας, στο υπουργείο, στο οποίο
παρακάθισαν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας και αξιωματούχοι της κυβέρνησης.
Οι σχέσεις Ελλάδος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ο αντισημιτισμός και οι αντιδράσεις της πολιτείας, οι
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και εβραϊκών ομογενειακών οργανώσεων στις
ΗΠΑ και ανά τον κόσμο, ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις
συναντήσεις.

Ο κ. Harris εξέφρασε την υποστήριξη της AJC στις προσπάθειες της Ελλάδος για την έξοδο
από την οικονομική κρίση και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η διεθνής πολιτική της AJC
βασίζεται σε μια θεμελιώδη αρχή: ‘για να έχεις ένα φίλο πρέπει να είσαι φίλος’. Η Ελλάδα,
ο φάρος της Δημοκρατίας, είναι ένας σημαντικός φίλος των ΗΠΑ, του εβραϊκού λαού και
του Ισραήλ. Ωστόσο, η Ελλάδα σήμερα είναι ένας φίλος που έχει ανάγκες. Γι΄ αυτό το λόγο
η AJC προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα, γι΄ αυτό και
επιχορήγησε τη συμμετοχή Ελλήνων ειδικών επιστημών στον τομέα της ενέργειας σε
σεμινάρια του προγράμματος AJC Project Interchange, ώστε να καλλιεργηθεί η συνεργασία
με Ισραηλινούς ομολόγους, γι΄ αυτό και επανήλθαμε αμέσως μετά τις εκλογές εκφράζοντας
την αλληλεγγύη μας». Και ο κ. Harris συνέχισε: «Αυτή δεν ήταν η πρώτη μας επίσκεψη στην
Ελλάδα και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Και η δουλειά μας δεν τελειώνει με την
επιστροφή μας στις ΗΠΑ. Απευθύνεται προς όλους τους φίλους της Ελλάδας, τους φίλους
των Ελληνο-Αμερικανικών και των Ελληνο-Ισραηλινών δεσμών, να βγουν μπροστά, να
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ακουστούν και να κάνουν την υποστήριξή τους αισθητή».
Επίσης, ο κ. Harris ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς αποδέχθηκε
πρόσκληση της AJC να είναι ομιλητής στο Global Forum του 2013. Το Global Forum της AJC
είναι ένας σημαντικός και διεθνούς προβολής θεσμός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει
σπουδαίες προσωπικότητες της πολιτικής. Στο εν λόγω φόρουμ έχουν κατά καιρούς
μιλήσει ο γ.γ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, οι πρόεδροι των ΗΠΑ Κλίντον και Μπους, η Γερμανίδα
καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, κ.ά.
* Στις φωτογραφίες: Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δημ. Αβραμόπουλος με τον κ. Ντ.
Χάρρις (επάνω) και (κάτω) ο υπουργός Άμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλος με την
αντιπροσωπεία της AJC και τους εκπροσώπους του ελληνικού εβραϊσμού.

ΑΡΘΡΑ του DAVID HARRIS στον ελληνικό ΤΥΠΟ:
&#932;&#959; &#914;&#919;&#924;&#913; &#964;&#951;&#962;
&#922;&#933;&#929;&#921;&#913;&#922;&#919;&#931;
, 29.7.2012,
&quot;Η Ελλάδα δεν πρέπει να νιώθει μόνη&quot;
&#922;&#913;&#920;&#919;&#924;&#917;&#929;&#921;&#925;&#919;
, 29.7.2012,
&quot;Στρατηγική διασύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ&quot;
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