
 

Διακήρυξη της Δέσμευσης της Εβραϊκής Διασποράς προς το Κράτος του Ισραήλ με την 

ευκαιρία της 70ής επετείου της Ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ 

  
Επί αυτού του θέματος, την 70ή επέτειο από την ίδρυση του σύγχρονου Κράτους του Ισραήλ στην προγονική πατρίδα του 

εβραϊκού λαού, εμείς, οι υπογεγραμμένοι ηγέτες του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, που εκπροσωπούμε τις εβραϊκές κοινότητες σε 

περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε τον Θεό που έδωσε τη δυνατότητα στον εβραϊκό λαό να παρακολουθήσει 

τη θαυματουργή αναγέννηση του Κράτους του Ισραήλ, στην εποχή μας. 

 

Καθοδηγούμενοι από την μεγάλη υπερηφάνεια και τον θαυμασμό μας για τα αξιοσημείωτα και εμψυχωτικά επιτεύγματα του 

Ισραήλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά δεκαετιών, και έχοντας επίγνωση της διαρκούς δέσμευσής μας για την ευημερία, την 

ασφάλεια και τα δικαιώματά του μεταξύ των εθνών, επαναλαμβάνουμε επίσημα και διακηρύσσουμε:  

Την σταθερή και ακλόνητη υποστήριξη του Ισραήλ ως κράτους - έθνους του εβραϊκού λαού και την κεντρική θέση του 

στον εβραϊκό λαό.  
Την εγκάρδια επιθυμία μας για ειρήνη και ασφάλεια για το Κράτος του Ισραήλ και τον λαό του.  

Τον αμετάβλητο και άρρηκτο σύνδεσμό μας με την Ιερουσαλήμ, την αρχαία και αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ.  

Την ευτυχία μας που διαπιστώνουμε στις μέρες μας τη συγκέντρωση των εξόριστων και την απορρόφησή τους από το Ισραήλ 

καθώς και εκατομμυρίων Εβραίων μεταναστών από όλες τις γωνιές της Διασποράς.  
Τη χαρά μας για την εμπειρία της αναβίωσης της αρχαίας Εβραϊκής γλώσσας, ως σύγχρονης γλώσσας και πρώτης επίσημης 

γλώσσας του κράτους του Ισραήλ.  
Την εκτίμησή μας για το Κράτος του Ισραήλ που διασφάλισε στους Εβραίους, τους Χριστιανούς, τους Μουσουλμάνους και τους 

λαούς άλλων θρησκειών να απολαμβάνουν θρησκευτική ελευθερία στο Ισραήλ και να έχουν πρόσβαση στους αντίστοιχους ιερούς 

τόπους τους στην Ιερουσαλήμ, από την επανένωσή της το 1967, και αλλού. 

 

Την υπερηφάνεια μας για την αναγνώριση του Ισραήλ ως τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, φύλου ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού.  
Τον εορτασμό μας για τα εκπληκτικά επιτεύγματα του Κράτους του Ισραήλ σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας, 

συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης, της ιατρικής, της γεωργίας, της τεχνολογίας των υδάτων, της οικονομίας, της λογοτεχνίας και 

της τέχνης και της υψηλής τεχνολογίας.  
Τον μεγάλο θαυμασμό μας για την υλοποίηση της αξίας του «tikkun olam» από το Κράτος του Ισραήλ, που βοήθησε τον κόσμο 

με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικού σε άλλα έθνη σε περιόδους κρίσης και την προθυμία του να βοηθήσει τα 

θύματα πολέμου και άλλων τραγωδιών, ακόμη και σε εχθρικές χώρες, μέσω ιατρικής και άλλης βοήθειας, στο Ισραήλ. 

Την άνευ όρων και ανένδοτη δέσμευσή μας στην υποστήριξη του αναφαίρετου δικαιώματος του Ισραήλ να αμύνεται ενάντια σε 

όλες τις απειλές και πράξεις βίας.  
Αναλογιζόμαστε τα λόγια ελπίδας - να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι στη γη μας – από την Ατίκβα, τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, και 

προσευχόμαστε για την ειρήνη. Ζητάμε από τον Θεό να συνεχίσει να ευλογεί τον λαό και το κράτος του Ισραήλ και να καθοδηγεί τις 

προσπάθειές μας. 
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κοινότητες παγκοσμίως και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Παγκόσμιου 

Εβραϊκού Συνεδρίου  
Γιομ Αατσμαούτ, 5η Ημέρα του Ιγιάρ 5778 
 
 

 
Ronald S. Lauder  

Πρόεδρος 

 
 
David de Rothschild 

Πρόεδρος 

 
Chella Safra 

Ταμίας 

 
 

Robert Singer 

Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

 
Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαρμπάντος, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βολιβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Μποτσουάνα, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κούβα, Κουρασάο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Ονδούρα, 

Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Τζαμάικα, Ιαπωνία, Καζακστάν, Κένυα, Κιργιστάν, Λετονία, Λεσόθο, Λιθουανία, 

Λουξεμβούργο, Μακεδονία, Μάλτα, Μαρτινίκα, Μαυρίκος, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μυανμάρ, Ναμίμπια, Ολλανδία, 

Νέα Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νορβηγία, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουρινάμ, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Ελβετία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε 


