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Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, Ρ. Λόντερ, συγχαίρει 
την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ για την εκλογική της νίκη: «Η 
Άνγκελα Μέρκελ είναι πραγματική φίλη του Ισραήλ και του εβραϊκού 
λαού». 
 

Νέα Υόρκη, 24.9.2017: Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, 
Ρόναλντ Σ. Λόντερ, συνεχάρη την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ που 
εξασφαλίζει την τέταρτη θητεία της στις ομοσπονδιακές εκλογές της Κυριακής 
24.9.2017, αποκαλώντας την «αληθινή φίλη του Ισραήλ και του εβραϊκού 
λαού». Ο κ. Λόντερ κατήγγειλε επίσης έντονα το κόμμα «Εναλλακτική για την 
Γερμανία» (AfD), το οποίο εκλέγεται για πρώτη φορά στο γερμανικό 
κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο» αντιδραστικό κόμμα, «το 
οποίο φέρνει στην μνήμη μας το χειρότερο παρελθόν της Γερμανίας». 
 
«Έχω συναντηθεί πολλές φορές με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ κατά την 
διάρκεια της δωδεκαετούς καγκελαρίας της και έχω διαπιστώσει από πρώτο 
χέρι την ειλικρινή και ανυποχώρητη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού και την υπεράσπιση του Κράτους του Ισραήλ. Είναι μια 
πραγματική φίλη του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού. 
 
Ο αντισημιτισμός -τόσο της άκρας δεξιάς όσο και, με το νέο προσωπείο του 
αντισιωνισμού, της άκρας αριστεράς- αυξάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, 
συμπεριλαμβανομένων και κάποιων περιοχών της Γερμανίας. 
 
Είναι αποτρόπαιο το γεγονός ότι το κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» 
(AfD), ένα επαίσχυντο αντιδραστικό κίνημα που θυμίζει το χειρότερο παρελθόν 
της Γερμανίας και πρέπει να τεθεί εκτός νόμου, έχει τώρα τη δυνατότητα να 
προωθήσει την άθλια ατζέντα του μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο. 
 
Μέσα σε αυτές τις ανησυχητικές τάσεις, η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έδειξε 
με σαφήνεια την προσήλωσή της στην προστασία των Εβραίων πολιτών της 
χώρας της και στην πάταξη των ρητορικών και των πράξεων μίσους.  
 
Η Γερμανία διαθέτει ήδη μία από ισχυρότερες νομοθεσίες παγκοσμίως κατά της 
ρητορικής του μίσους και η γερμανική κυβέρνηση, υπό την Καγκελάριο Άνγκελα 
Μέρκελ, έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή ακόμη ισχυρότερες πολιτικές για την 
καταπολέμηση των διάφορων μορφών αντισημιτισμού, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στον δημόσιο λόγο γενικότερα. 
 
Η Γερμανία ανακοίνωσε μόλις την περασμένη εβδομάδα την αξιέπαινη 
απόφασή της να υιοθετήσει τον νέο και εκτεταμένο ορισμό του αντισημιτισμού 
σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό που έχει προτείνει η Διεθνής Συμμαχία για την 
Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) και ένας νέος νόμος, ο οποίος θα επιβάλλει 
πρόστιμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν κατεβάζουν αναρτήσεις με  
«προδήλως παράνομο» περιεχόμενο εντός 24 ωρών, πρόκειται να τεθεί σε 
ισχύ στη Γερμανία τον επόμενο μήνα. 



 
Η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε πέρυσι ότι το κίνημα BDS 
(μποϊκότάζ-απόσυρση επενδύσεων-κυρώσεις) είναι «άγριος αντισημιτισμός» 
που θυμίζει τα μποϊκοτάζ των Ναζί εναντίον των Εβραίων στα χρόνια που 
οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα και έχει τονίσει κατηγορηματικά ότι η βεβήλωση 
της εβραϊκής ιδιοκτησίας αποτελεί επίθεση στη Γερμανία και τον πολιτισμό της. 
 
Όλα αυτά είναι καίρια μέτρα για τον καθορισμό, την εκτίμηση και την 
αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, ανεξάρτητα από το πόσο ασήμαντο μπορεί 
να φαίνεται το εκάστοτε αντισημιτικό επεισόδιο. 
 
Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο ενθαρρύνεται από την αφοσίωση και την 
πεποίθηση της Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ ότι θα συνεχίσει αυτές τις 
προσπάθειες για τη στήριξη της εβραϊκής κοινότητας και του Κράτους του 
Ισραήλ και θα αντισταθεί σε οποιεσδήποτε προσπάθειες για το αντίθετο μέσα 
στο ίδιο το κοινοβούλιο. 
 
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επερχόμενη θητεία της Καγκελαρίου Άνγκελας 
Μέρκελ και προσβλέπουμε σε πολλά ακόμη χρόνια φιλίας». 
 
 


