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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 19 Σεπτεμβρίου 2021: Στις 19.9.2021, η Κύπρος τίμησε τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις με την τιμητική
διάκριση του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος Μακαρίου Γ’. Ο Πρόεδρος της Κύπρου
Νίκος Αναστασιάδης απένειμε το παράσημο στον Ντέιβιντ Χάρις κατά τη διάρκεια τελετής
που έγινε στην κατοικία του Κύπριου πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη στην Νέα Υόρκη. Στην
απονομή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι κυπριακών και ελληνικών οργανώσεων των ΗΠΑ,
καθώς και Έλληνες, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Είστε επικεφαλής της AJC για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και ο ρόλος σας
υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστικός στην υποστήριξη της εξέλιξης της ισχυρής συνεργασίας της
AJC με την Κύπρο, καθώς και στην διεύρυνση των δεσμών της Κύπρου με το Ισραήλ και τις
ΗΠΑ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

«Με την εντιμότητα, το σθένος και τη δημιουργικότητά σας, καταφέρατε να προωθήσετε
μια χρήσιμη και ξεκάθαρη συνεργασία μεταξύ πολλών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και
να στηρίξετε μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, οι οποίες
συμμερίζονται το όραμά σας για μία ειρηνική και ευημερούσα περιοχή», πρόσθεσε ο κ.
Αναστασιάδης.

Ο κ. Χάρις, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του γι’ αυτή την τιμή. «Η Κύπρος είναι ένας πολύτιμος, πραγματικά
απαραίτητος, εταίρος του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του εβραϊκού λαού», δήλωσε ο κ. Χάρις. Τα
τελευταία οκτώ χρόνια ο κ. Χάρις έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, τόσο στην Κύπρο όσο και στις ΗΠΑ. Ο κ. Αναστασιάδης συμμετείχε το 2017
στο AJC Global Forum και το 2016 έλαβε το βραβείο της AJC “Light Unto the Nations”.
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη τον κ. Χάρις για την «παγκόσμια αναγνώριση του
εξαιρετικού έργου του, που περιλαμβάνει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της αξιοπρέπειας, καθώς και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του αντισημιτισμού,
του μίσους και κάθε μορφής διακρίσεων».

Εξήρε επίσης τις ενέργειες του Ντ. Χάρις για τον τερματισμό της επί 47 χρόνια
τουρκικής κατοχής στη βόρεια Κύπρο και την επανένωση του νησιού. «Η Κυβέρνηση και ο
λαός της Κύπρου είναι ευγνώμονες για τη στήριξή σας στις προσπάθειές μας ώστε να
επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση για το Κυπριακό, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο κ. Αναστασιάδης.

«Η Κύπρος και οι Ελληνοκύπριοι σε όλο τον κόσμο, για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες,
απολαμβάνουν τη “φιλία” του Ντ. Χάρις. Οι τρόποι με τους οποίους συνέβαλε σε αυτή τη
φιλία ο Ντ. Χάρις ήταν πολλοί», δήλωσε ο Έντυ Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής
της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας των ΗΠΑ (HALC).

«Αναγνώρισε από την αρχή τις δυνατότητες της φιλίας τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο,
όσο και στις ελληνοαμερικανικές και αμερικανικές εβραϊκές κοινότητες. Δεν επέτρεψε ποτέ
στην Κύπρο να μείνει μόνη της και υποστήριξε σημαντικές πρωτοβουλίες», πρόσθεσε ο κ.
Ζεμενίδης. «Η Κύπρος είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτή τη «φιλιά» και αυτή η τιμή είναι
ένας τρόπος για να πει “ευχαριστώ”».

Ο Άντι Μάνατος, επί χρόνια επικεφαλής της Ελληνο- Αμερικανικής Κοινότητας,
συνεχάρη τον Ντ. Χάρις για την τιμητική διάκριση που του απονεμήθηκε, η οποία πήρε το
όνομά της από τον πρώτο Πρόεδρο της Κύπρου.

«Χαιρετίζουμε την επιλογή του Προέδρου της Κύπρου να απονείμει στον Ντ. Χάρις αυτή
την τιμητική διάκριση. Ως ένα από τα κορυφαία μυαλά της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ,
ο Ντ. Χάρις αναβάθμισε διεθνώς σημαντικά το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε
ο Αντ. Μάνατος.

**Μετάφραση - στοιχεία από άρθρο στην ιστοσελίδα της AJC, 20.9.2021
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