ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

«Η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα με όρους ανθρωπισμού. Η
Ευρώπη οφείλει να μην επιτρέψει ποτέ ξανά να καταστεί μια &quot;σκοτεινή ήπειρος&quot;,
καταπολεμώντας για το σκοπό αυτό κάθε είδος ξενοφοβίας και ρατσισμού, μεταξύ των
οποίων και τον αντισημιτισμό» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη 30.3.2016 με τον ισραηλινό
ομόλογό του Ρέβεν Ρίβλιν
, στο προεδρικό μέγαρο στην Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Παυλόπουλος, αφού υπογράμμισε ότι η Μέση Ανατολή δοκιμάζεται έντονα από την
αστάθεια που τροφοδοτούν οι κρίσεις και ο πόλεμος, ο βίαιος εξτρεμισμός και η
τρομοκρατία, σημείωσε: «Και τη μεν τρομοκρατία η Ευρώπη και σύσσωμη η πολιτισμένη
ανθρωπότητα είναι αποφασισμένη να πατάξει, αντιμετωπίζοντας τους τζιχαντιστές
τρομοκράτες ως υπηρέτες μιας νέας βαρβαρότητας. Αλλά το προσφυγικό ζήτημα οφείλει η
Ευρώπη να το αντιμετωπίσει με όρους ανθρωπισμού, όπως επιβάλει ο πνευματικός,
πολιτικός και νομικός πολιτισμός της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε ότι το 2016
συμπληρώνονται 26 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, που σήμερα «έχουν προσλάβει
δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει εδραιωθεί μια σταθερή πορεία διαρκούς προόδου
και ουσιαστικής εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας σε όλους τους τομείς».

«Μαζί, οι δύο χώρες μας μπορούν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας
στη Μέση Ανατολή και στην προαγωγή μιας περιεκτικής περιφερειακής συνεργασίας και να
βοηθήσουν στην εμπέδωση των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αξιών στην περιοχή.
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Οφείλουμε ν’ ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που προκαλούν οι ραγδαίες εξελίξεις σ’
αυτήν, οι οποίες επιτάσσουν την συνδρομή όλων μας στην εδραίωση και προώθηση της
ειρήνης, της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ χαρακτήρισε κοινό εχθρό την τρομοκρατία.
«Δεν είμαστε μόνο φίλοι, αλλά δύο λαοί πολύ κοντά ο ένας στον άλλον» τόνισε.
Αναφερόμενος στο θέμα της τρομοκρατίας και του Ισλαμικού Κράτους, ο κ. Ρίβλιν
σημείωσε: «Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, το χάος στη Συρία, η τρομοκρατία, είναι
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Να ενωθούμε ενάντια στον κοινό
εχθρό».

Μετά τη συνάντηση ο κ. Παυλόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του
Ολοκαυτώματος
και τέλεσε τα αποκαλυπτήρια
αφιερωματικής πλακέτας στο Δάσος των Εθνών όπου και φύτευσε συμβολικά ένα δένδρο
ελιάς.

«Δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας, που προσβάλλει και
υπονομεύει τον πολιτισμό μας και δεσμευόμαστε από την υπόσχεση που έχουμε δώσει:
«Ποτέ Ξανά Ολοκαύτωμα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος,
κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, στο Ισραήλ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι «το Ολοκαύτωμα μας δίδαξε με τον πλέον
οδυνηρό και φρικτό τρόπο, ότι οι αρχές και αξίες του Ανθρωπισμού δεν είναι, στην πράξη,
αυτονόητες. Άρα είναι χρέος όλων μας να επαγρυπνούμε για την περιφρούρησή τους. Ιδίως
σήμερα που, για διάφορες αιτίες τις οποίες δεν χρειάζεται ν’ απαριθμήσω, ο ρατσισμός, η
μισαλλοδοξία, ο αντισημιτισμός, βρίσκονται, δυστυχώς, και πάλι σ’ έξαρση. Γι’ αυτό και
είναι θεμελιώδους σημασίας η διατήρηση και καλλιέργεια της μνήμης του Ολοκαυτώματος
και η μεταβίβαση των διδαγμάτων του στη νέα και τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι είναι για τον ίδιο «χρέος εθνικής συνείδησης» να
μνημονεύσει «μεταξύ των εκατομμυρίων θυμάτων, τους 67.151 Εβραίους Έλληνες, που
εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα».

«Το Yad Vashem δεν είναι μόνον ο τόπος που αποτυπώνει την φρικτή ικανότητα του
ανθρώπου για τον απόλυτο παραλογισμό. Μας υπενθυμίζει, ταυτοχρόνως, και την
δυνατότητά του για το μεγαλείο, μέσ’ από τις πράξεις θάρρους και γενναιότητας των
Δικαίων των Εθνών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 327, γνωστοί ως σήμερα,
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Έλληνες Χριστιανοί, που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν Εβραίους συμπολίτες τους»,
επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε ο Δάσος των Εθνών, όπου
φύτεψε συμβολικά ένα ελαιόδεντρο, «ένα δένδρο που αντέχει στο χρόνο, όπως ακριβώς και
οι, βαθιά ριζωμένοι στην ιστορία, δεσμοί των δύο Λαών μας», όπως δήλωσε ο κ.
Παυλόπουλος.

«Το Δάσος των Εθνών, στον επισκέπτη που έρχεται εδώ, μετά το Yad
Vashem, ο Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος, δεν αντικατοπτρίζει μόνον το
όραμα ενός Λαού ο οποίος οικοδόμησε το σύγχρονο Ισραήλ, αλλά υπενθυμίζει και
την δέσμευση όλων μας ότι οι βαρβαρότητες του παρελθόντος δεν θα ξανασυμβούν»,
δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.tanea.gr

Αναγόρευση του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμο Διδάκτορα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Ισραήλ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος σε ειδική τελετή αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας Δικαίου από
το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Διαβάστε &Epsilon;&Delta;&Omega; σημεία από την ομιλία του Προέδρου της
Δημοκρατίας κατά την τελετή.

3/3

