ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ WJC & EJC ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥNΕΔΡΙΟ ( WJC , Νέα Υόρκη 11.5.2021) : Αντιδρώντας στην
σφοδρή ρήψη ρουκετών από το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς στη Γάζα με στόχο το
Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ και εκπροσωπώντας περισσότερες από 100 εβραϊκές
κοινότητες σε έξι ηπείρους, ο
Πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Σ. Λόντερ δήλωσε
:
«Είναι απολύτως αδιανόητο οι πολίτες του Ισραήλ να πρέπει να κρατούνται όμηροι των
δολοφονικών επιθυμιών ενός τρομοκρατικού καθεστώτος. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα
μπορούσε να ανεχτεί μία τέτοια επαίσχυντη και αιματηρή επίθεση. Είναι ευθύνη κάθε
κυβέρνησης να προστατεύει τους πολίτες της και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να σταθεί
αποφασιστικά με το Ισραήλ στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την
σταθερότητα, δίνοντας ένα τέλος στην εξωφρενική αυτή κατάσταση.

Θρηνούμε για την απώλεια Εβραίων και Αράβων, οι οποίοι έχασαν με φρικτό τρόπο τη ζωή
τους λόγω του φανατισμού της Χαμάς και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των
τραυματιών».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (EJC, 11.5.2021): Το EJC εκφράζει την πλήρη
αλληλεγγύη του στα αδέρφια μας στο Ισραήλ, καθώς η χώρα συνεχίζει να πλήττεται από
ρουκέτες, καθώς και από επιθέσεις από τρομοκράτες της Χαμάς.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοιου είδους βίαιων επιθέσεων κατά των
πολιτών του και στηρίζουμε πλήρως τις αμυντικές ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ
για να απελευθερωθεί απ΄ αυτές τις συνεχιζόμενες απειλές», δήλωσε ο Πρόεδρος του
EJC δρ. Μοσέ Κάντορ
.

«Καμία άλλη κυβέρνηση στην ιστορία δεν έχει επιτρέψει τόση ελευθερία στην προσευχή
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για κάθε λαό και κάθε θρησκεία, όπως έχει κάνει το Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Θα πρέπει να
υπάρξει στήριξη στο Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα από τις δημοκρατικές
χώρες της Ευρώπης όταν αυτό απειλείται. Οι αναταραχές, η βία και οι προκλήσεις δεν είναι
προσευχή και ανεξάρτητα από το πού λαμβάνουν χώρα οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να
μπορούν να παρέχουν ασφάλεια και τάξη για όλους», πρόσθεσε ο δρ. Κάντορ.

*Μεταφράσεις άρθρων από ιστοσελίδες WJC & EJC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
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