ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ WJC RONALD S. LAUDER ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥ

Με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ο Πρόεδρος του
Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) Ronald S. Lauder απέστειλε την
παρακάτω
επιστολή
προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

Νέα Υόρκη, 24.3.2021. Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC), αντιπροσωπευτικό
όργανο εβραϊκών κοινοτήτων περισσότερων από 100 χωρών ανά τον κόσμο, επιθυμεί να
συγχαρεί τον ελληνικό λαό με την ευκαιρία της 200ής επετείου της ανεξαρτησίας του.

Το σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος της Ελλάδας αποτελεί το προπύργιο της
Ελευθερίας, και έμπνευση για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για την ισότητα, την πρόοδο
και την ειρήνη.

Οι Έλληνες και οι Εβραίοι μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία. Από την πατρίδα μας, από
γειτονικές γωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι την κοινή μας αναζήτηση της γνώσης,
της επιστήμης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Λαοί της διασποράς και οι δύο, οι Έλληνες
και οι Εβραίοι επί αιώνες έζησαν μαζί, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες, συναλλάχθηκαν.
Και οι δύο πολεμήσαμε μαζί ενάντια σε εκείνους που απείλησαν τα ίσα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ειρηνική συμβίωση.

Ο Γουίνστον Τσώρτσιλ συνόψισε κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό το πνεύμα όταν είπε:
«Δεν υπάρχουν άλλες δύο πόλεις που να έχουν παίξει τέτοιο ρόλο για την ανθρωπότητα
όσο η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ. Η προσφορά τους στη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη
αποτελούν τον φάρο για την πίστη και τον πολιτισμού».

Οι δύο λαοί μας είναι προορισμένοι να ζουν ο ένας στο πλευρό του άλλου και να
μοιράζονται τους κοινούς αγώνες κατά της τυραννίας και της καταπίεσης. Από τις ρίζες
της, ως μία από τις αρχαιότερες και λαμπρότερες εβραϊκές κοινότητες στον κόσμο μέχρι
τις αναπτυσσόμενες Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις του σήμερα, η Ελλάδα ήταν πάντα για τον
εβραϊκό λαό ένα ιδεώδες, ένα όραμα κι ένα ασφαλές καταφύγιο.

1/2

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ WJC RONALD S. LAUDER ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, παρακαλώ δεχθείτε τις ειλικρινέστερες ευχές μου για τη 200ή
επέτειό σας και είθε ο αδελφός ελληνικός λαός να «πορευθεί εκ δυνάμεως εις δύναμιν»,
όπως αναφέρει το βιβλικό εδάφιο.

Ronald S. Lauder

Πρόεδρος WJC

Σχετικά:

- Tweet WJC με την ευκαιρία της 200ής επετείου της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
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