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ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Γερμανίας, Γιόζεφ
Σίστερ, συμβούλευσε τους ομοθρήσκους του να μην κυκλοφορούν με εμφανή σύμβολα της
πίστης τους σε μουσουλμανικές συνοικίες.

Όπως γράφει το περιοδικό Spiegel, ο Σίστερ διερωτήθηκε «αν έχει πραγματικά νόημα να
δηλώνει κανείς ότι είναι Eβραίος, φορώντας κίπα (παραδοσιακό κάλυμμα κεφαλής) σε
προβληματικές συνοικίες, συνοικίες με μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων». Η συμβουλή του
Σίστερ δεν είναι να κυκλοφορούν οι ευσεβείς εβραίοι με γυμνό κεφάλι, αλλά «να εξετάσουν
τη χρήση άλλου καλύμματος κεφαλής». Σύμφωνα με κάποιες συντηρητικές ερμηνείες του
ιουδαϊσμού, οι άνδρες πρέπει να έχουν το κεφάλι καλυμμένο κάθε στιγμή, ως ένδειξη ότι
«τιμούν τον Θεό». «Κάλυψε το κεφάλι σου ώστε να έχεις φόβο Θεού» δηλώνει το Ταλμούδ.
Η χρήση καπέλου ή σκούφου μπορεί να εκπληρώσει, σύμφωνα με τον Σίστερ, την επιταγή
αυτή, χωρίς να στοχοποιήσει αυτόν που το φοράει.

Ο Σίστερ είπε ότι οι πιθανότητες αντισημιτικών επιθέσεων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί
και ότι θα του φαινόταν απίθανο να δώσει αυτή τη συμβουλή προ πενταετίας. Την
τελευταία διετία οι αντισημιτικές επιθέσεις στη Γερμανία είχαν μειωθεί, αλλά το 2014
αυξήθηκαν στα επίπεδα του 2011. Πολλά από αυτά παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο
διαδηλώσεων και διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα, το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ιδρύματος «Αμαντέου-Αντόνιο», το 2013
καταγράφηκαν στη Γερμανία 788 κρούσματα αντισημιτικών αδικημάτων, ενώ το 2014
αυξήθηκαν κατά 10%, φθάνοντας 864.

Λόγω του φρικτού παρελθόντος, κατά το οποίο η μαζική εξόντωση των εβραϊκών
πληθυσμών αποτελούσε επίσημη πολιτική του ναζιστικού κράτους, η αύξηση του
αντισημιτισμού σε γερμανικό έδαφος παρατηρείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Ωστόσο, πρόσφατα, οι πιο βίαιες αντισημιτικές ενέργειες καταγράφηκαν στις αρχές
Ιανουαρίου στη Γαλλία, με την επίθεση σε εβραϊκό παντοπωλείο, και προ δύο εβδομάδων
στη Δανία, με την επίθεση σε εβραϊκό πολιτιστικό κέντρο και συναγωγή, εξαιτίας της
οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
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(Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27.2.2015 )
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