Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΚΙΣΕ για τη ΣΤΑΣΗ των ΕΒΡΑΙΩΝ της ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ

Στην εφημερίδα ΜΑ'ΑΡΙΒ, 23.2.2015, δημοσιεύτηκε άρθρο στο οποίο περιλαμβάνονται
δηλώσεις του προέδρου του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη για τη στάση των Εβραίων της
Ευρώπης σε συνέχεια των αντισημιτικών και τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία και τη
Δανία. Στο κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύονται τα κυριότερα σημεία του άρθρου.

Οι Εβραίοι στην Ευρώπη ανησυχούν: «Tο ερώτημα είναι μόνον πότε θα γίνει η
επόμενη επίθεση»

Οι πρόσφατες επιθέσεις στις εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη δεν έχουν, όπως
φαίνεται, δημιουργήσει κύμα μαζικής μετανάστευσης. Μέσα στην κοινή θλίψη και τον φόβο,
οι δεσμοί μεταξύ των Εβραίων σε διάφορες χώρες της ηπείρου έγιναν πιο δυνατοί.

Οι πρόσφατες αντισημιτικές επιθέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταστήσει
τον φόβοαναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των Εβραίων εκεί. Ακόμη, μερικοί από
αυτούς που ερωτήθηκαν, είπαν ότι υπήρξαν θύματα φραστικών επιθέσεων, όταν
αναγνωρίστηκαν ως Εβραίοι. Ωστόσο, παρά την τεταμένη κατάσταση και τον διαρκή φόβο,
οι περισσότεροι από αυτούς δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφήσουν τις χώρες όπου ζουν
και να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ. Η συνήθεια είναι προφανώς πιο δυνατή από τον φόβο.

Γαλλία: Αστέρι του Δαβίδ και μετανάστευση

«Η επίθεση ήταν ένα τεράστιο σοκ για μας. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τα δάκρυά
μας, λέει η Nelly Ομάρ, ετών 30, που ζει στο Παρίσι. Αμέσως μετά την επίθεση, ένιωθα
άγχος, στρες και ανασφάλεια κάθε φορά που έβγαινα από το σπίτι ή χρησιμοποιούσα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αποφεύγαμε την είσοδο σε
καταστήματα τροφίμων κασέρ. Αλλά, σε τελική ανάλυση, δεν προτίθεμαι να ενδώσω σε
αυτές τις πράξεις του αντισημιτισμού. Θα συνεχίσω να επισκεπτομαι όλα τα μέρη που έχω
επισκεφτεί στο παρελθόν».

Σουηδία: απειλές και κατάρες
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Η Lena Posner-Corosi, ετών58, πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας στη Σουηδία, λέει πως
πραγματικά δεν σκέφτεται τη μετανάστευση στο Ισραήλ, αν και τους τελευταίους μήνες η
ίδια και οι φίλοι της έχουν υποστεί απειλές και παρενοχλήσεις από τους μουσουλμάνους
που ζουν στη χώρα. Η κατάσταση χειροτέρεψε, λέει, μετά την επιχείρηση στη Γάζα, όπου οι
Εβραίοι της Σουηδίας έγιναν ένας εύκολος στόχος για εκδίκηση για τις στρατιωτικές
ενέργειες στη Γάζα.

Πολωνία: Ασφάλεια και τύχη

Ειδικότερα στην Πολωνία, μια χώρα που ταυτίζεται από πολλούς στο Ισραήλ με τον
αντισημιτισμό, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας λένε ότι αισθάνονται σχετικά ασφαλείς.
Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Πολωνία δεν υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη
μουσουλμανική κοινότητα, γεγονός που συμβάλλει στο αίσθημα ασφάλειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθυντή της Ισραηλιτικής Κοινότητας στην Κρακοβία,
Jonathan Ornstein, τα πρόσφατα γεγονότα στην Ευρώπη προκαλούν ανησυχία μεταξύ των
μελών της κοινότητας. Οι επιθέσεις εναντίον των Εβραίων βρίσκονται στο μυαλό όλων των
ανθρώπων και μιλούν για αυτές», λέει. Κυρίως μετα την επίθεση στην Κοπεγχάγη, διότι
πολλοί από τους Εβραίους της Δανίας μετανάστευσαν από την Πολωνία το 1968 και έχουμε
στενούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα στη Δανία. Εξετάζουμε τα μέτρα ασφαλείας μας
και να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών της
κοινότητας».

Βουλγαρία: ρουτίνα και ασφάλεια

Το 2012 η Βουλγαρία βίωσε μια τρομοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών στο αεροδρόμιο
του Μπουργκάς. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατίναξε λεωφορείο τουριστών από το
Ισραήλ και είχε ως συνέπεια τον θάνατο πέντε ατόμων.

Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ευρώπη, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας στη
Βουλγαρία δηλώνουν πως δεν αισθάνονται ιδιαίτερο φόβο. Ο Αρχιραβίνος της Βουλγαρίας,
ο AharonZarbib: «Παρόλο που όταν περπατάμε στο δρόμο, φροντίζουμε να βάζουμε τα
τσιτσίτ μέσα στο παντελόνι και να κρύψουμε κάθε εβραϊκό σύμβολο, στην πραγματικότητα
δεν έχουμε έρθει αντιμέτωποι με σωματική ή λεκτική βία, και η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
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Τα εβραϊκά ιδρύματα φυλάσσονται μόνιμα, και συζητούμε συνεχώς για το πώς θα
αυξήσουμετην ασφάλεια, γιατί για την ώρα δεν είναι αρκετά ισχυρή».

Ελλάδα: Παρελάσεις και τρόμος

Το 2012 ήταν επίσης σημαντική χρονιά για τις γειτονικές Βουλγαρία και Ελλάδα. Το
ακροδεξιό κόμμα κέρδισε 18 έδρες στο κοινοβούλιο. Λίγο μετά οι Έλληνες Εβραίοι άρχισαν
να αισθάνεται μια αλλαγή στην ατμόσφαιρα γύρω τους. Διαδηλώσεις, πορείες και
αντισημιτικές απειλές έχουν γίνει κοινός τόπος.

Το κόμμα έχει, μεν, τεθεί εκτός νόμου, αλλά οι πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι και την
Κοπεγχάγη επανέφεραν την ατμόσφαιρα του φόβου, ακόμη και στα μέλη της ελληνικής
κοινότητας.

Ο Μωυσής Κωνσταντίνης, πρόεδρος της οργάνωσης ομπρέλα των Εβραϊκών
Κοινοτήτων στην Ελλάδα, λέει ότι τα εβραϊκά ιδρύματα - συναγωγές, σχολεία, νηπιαγωγεία
– φυλάσσονται εντατικά από την αστυνομία. Συνεργαζόμαστε με όλες τις τοπικές αρχές
για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των Εβραίων του κράτους. Δεν έχουμε αλλάξει τον τρόπο
ζωής και τις συνήθεις δραστηριότητές μας, αλλά έχουμε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας
και ζητήσαμε από τα μέλη της κοινότητας να είναι σε επιφυλακή για το τι συμβαίνει γύρω
τους. Οι αντισημιτικές επιθέσεις που προέρχονται από νεο-ναζί ή τζιχαντιστές έχουν γίνει
πιο βίαιες και προκαλούν θύματα. Κι αυτό προκαλεί τρόμο και αίσθημα τρομοκρατίας. Η
μάχη ενάντια σε αυτό πρέπει να καταστεί αγώνας όλων – Εβραίων και μη.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνης δίνει και μια ενθαρρυντική είδηση. Όπως ο Ornstein στην
Πολωνία, έτσι και ο Κωνσταντίνης λέει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν δημιουργήσει μια
αλληλεγγύη μεταξύ των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη. «Είμαστε σε στενή επαφή με
τις κοινότητες στο Παρίσι και στη Δανία, καθώς και με εβραϊκές οργανώσεις στην Ευρώπη
και τον κόσμο», λέει. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει τώρα να είμαστε ενωμένοι ενάντια στις
νέες απειλές».

Όταν ρωτήθηκε αν άκουσε από τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας την πρόθεσή τους να
φύγουν από την Ελλάδα, ο Κωνσταντίνης είπε: «Μια τέτοια απόφαση πρέπει να είναι
απόφαση της συνείδησης του κάθε ατόμου χωριστά, με βάση τη σχέση του με το Ισραήλ και
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όχι λόγω του φόβου της τρομοκρατίας. Εμείς, από την πλευρά μας, πρέπει να συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε με κάθε δυνατό μέσο - εκπαίδευση, νομοθεσία, ασφάλεια - για να
προστατεύσουμε τις ζωές των Εβραίων στην Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη εγκαταλείψει τους
Εβραίους της, θα εγκαταλείψει τις πολιτιστικές αξίες της, τη δημοκρατία και τον
ανθρωπισμό της».

[Μετάφραση από τα εβραϊκά από την κα Γαρυφαλλιά Μίχα]
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