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Στο CNN International δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο του πρόεδρου του
European Jewish Congress κ. Μοσέ Κάντορ με αφορμή τον ένα χρόνο από την
τρομοκρατική επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελλών.

«Εάν δεν είστε έτοιμοι σήμερα, τότε θα είστε ακόμη λιγότερο έτοιμοι αύριο», έγραψε ο
Ρωμαίος ποιητής Πόπλιος Οβίδιος Νάσων. Αυτό το απόφθεγμα εμφανίζεται ολοένα και
περισσότερο ως μία ατυχής προφητεία της κατάστασης στην Ευρώπη στην προσπάθειά
της να υπερασπιστεί την αυξανόμενη απειλή του βίαιου ριζοσπαστικού Ισλαμισμού κατά τον
21 ο αιώνα.

Πριν από ένα χρόνο, κατά την επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελλών, τέσσερις
άνθρωποι δολοφονήθηκαν και στη συνέχεια η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο της
δολοφονικής επίθεσης τον 29χρονο τζιχαντιστή MehdiNemmouche, γαλλικής υπηκοότητας
με καταγωγή από την Αλγερία.

Παρότι η επίθεση δεν ήταν η πιο αιματηρή ή η πιο σοκαριστική των τελευταίων χρόνων
κατά Εβραίων της Ευρώπης, ήταν ωστόσο η πιο συμβολική. Ευρωπαίοι πολίτες έγιναν
στόχος μαζικής δολοφονίας.

Παρά το γεγονός πως αυτή η αιματηρή επίθεση έγινε κυρίως εναντίον Εβραίων, είναι
προφανές ότι η μοχθηρή και αιματηρή ενέργεια αποσκοπούσε στο να πλήξει το Ευρωπαϊκό
οικοδόμημα. Η κάθε σφαίρα που στόχευε αθώους περαστικούς χλεύαζε το νέο Ευρωπαϊκό
σύστημα το οποίο υποτίθεται θα έφερνε ειρήνη, ελευθερία και ασφάλεια ειδικότερα στις
μειονότητες της γηραιάς Ηπείρου.

Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη γι΄ αυτή την κατάσταση ή για τον αυξανόμενο αριθμό
τρομοκρατικών επιθέσεων κατά Εβραίων, δημοσιογράφων κ.ά. που εκπροσωπούν μιαν
Ευρώπη την οποία οι εχθροί της επιθυμούν να καταπνίξουν και να υποτάξουν.

Κάθε επίθεση, είτε είναι κατά εκδοτών, σκιτσογράφων και υπαλλήλων του
CharlieHebdoστο Παρίσι, Βρετανών στρατιωτών στο Λονδίνο, Γάλλων στρατιωτών στο
Montauban, ή και Εβραίων μαθητών στην Τουλούζη, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτούς
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που οραματίζονται μία νέα Ευρώπη: ότι οι αρχές της καθώς και οι πολίτες της δέχονται
επίθεση.

Παρ΄ όλα αυτά η αντίδραση των Ευρωπαϊκών αρχών αποδεικνύει ότι η απειλή, η οποία
προέρχεται από το εσωτερικό της Ευρώπης και την σκιάζει, δεν έχει γίνει ακόμα
αντιληπτή, και επίσης φαίνεται ότι οι Αρχές δεν είναι σε κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας
ώστε να αντιμετωπίσουν μία ενδεχόμενη νέα επίθεση.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση άμυνας και το γεγονός αυτό έχει αρνητική επίδραση
ειδικά στο εσωτερικό των εβραϊκών κοινοτήτων.

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Ένα χρόνο μετά την επίθεση, τα τείχη των εβραϊκών ιδρυμάτων στα σχολεία και στις
συναγωγές φαίνονται ψηλότερα και τα συρματοπλέγματα πιο χοντρά, ενώ η παρουσία της
αστυνομίας είναι περισσότερο αισθητή.

Ένα χρόνο μετά, περισσότεροι Εβραίοι αποφεύγουν να φοράνε θρησκευτικά σύμβολα,
κρύβουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα ή σχεδιάζουν να μεταναστεύσουν ή να
μετακομίσουν.

Ένα χρόνο μετά, οι Εβραίοι αισθάνονται λιγότερο ελεύθεροι, λιγότερο ασφαλείς και
ανησυχούν περισσότερο για το μέλλον τους. Αυτά είναι τα ορατά αποτελέσματα της
παρούσας πολιτικής.

Ένα χρόνο μετά την επίθεση στην καρδία του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν έχει γίνει
κατανοητό ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο.

Αυτή τη χρονική στιγμή είναι απόλυτα σαφές πως υπάρχουν άτομα που σχεδιάζουν την
επόμενη επίθεση. Προετοιμάζονται σαν να βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, αλλά τα
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σχέδιά τους για τη μάχη συχνά αντιμετωπίζονται από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως
μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες.

Οι Ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να ασχοληθούν μ΄ αυτό τον πόλεμο όπως θα έπρατταν με
οποιονδήποτε άλλο. Η Ευρώπη πρέπει ν’ αφιερώσει αρκετό χρόνο, πόρους και ανθρώπινο
δυναμικό για να καταστείλει αυτή την απειλή.

Επιπλέον πρέπει να διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας της περνώντας από την
άμυνα στην επίθεση. Οι πόλεμοι δεν κερδίζονται λαμβάνοντας μόνο αμυντικά μέτρα.

ΧΤΥΠΩΝΤΑΣΣΤΗΝΚΑΡΔΙΑ

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι πρέπει να χτυπήσουμε την καρδία εκείνων που
εμπνέουν, υποκινούν και διευκολύνουν αυτές τις επιθέσεις.

Είναι επίσης σαφές ότι ήδη γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε επίθεση
ακολουθείται από το βιογραφικό του δράστη στο οποίο περιλαμβάνονται ποινές φυλάκισης,
ριζοσπαστισμός και συνεργασία με γνωστούς τρομοκράτες.

Ο Nemmoucheείχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης και πιστεύεται ότι έχει πολεμήσει με το
Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.

Ένας από τους δράστες της επίθεσης στο CharlieHebdo, ο CherifKouachi, έχει επίσης
εκτίσει ποινή φυλάκισης στη διάρκεια της οποίας στρατολογήθηκε από τον ιεροκήρυκα και
προσηλυτιστή της Αλ Κάιντα DjamelBeghal.

Οι περισσότεροι από αυτούς που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν
αναμιχθεί για πολλά χρόνια με τον ριζοσπαστικό Ισλαμισμό και έχουν συνδεθεί με άλλους
τρομοκράτες, φονταμενταλιστές ιεροκήρυκες, καθώς και με ριζοσπαστικές οργανώσεις
γνωστές για τον προσηλυτισμό των μελών τους.
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Οι αρμόδιοι φορείς επιβολής των νόμων γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο και
παρακολουθούν αρκετά από τα ενεργά μέλη του. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε το δίκτυο καθώς
προετοιμάζεται η επόμενη επίθεση από εκείνους που ήδη βρίσκονται στο στόχαστρο της
αστυνομίας.

Παρ΄ όλα αυτά για να νικηθεί ο εχθρός και να εξαρθρωθεί το δίκτυο πρέπει να υπάρξει
συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, να
χρησιμοποιηθούν νέα νομικά μέσα και να εντατικοποιηθεί η επιβολή των νόμων.

21 ος ΑΙΩΝΑΣ

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους πολέμους στην αρχική τους φάση, μόνο η μία
πλευρά κατανοεί ότι είναι στη μάχη. Αυτή είναι η Ευρώπη του 21 ου αιώνα.

Η Ήπειρός μας είναι συνηθισμένη σε απλούς και εύκολα κατανοητούς πολέμους, κατά
τους οποίους ο εχθρός είναι εύκολα διακριτός και συνεπώς ο δρόμος προς τη νίκη είναι
επίσης ξεκάθαρος.

Παρ΄ όλα αυτά οι πόλεμοι αυτού του αιώνα χρειάζονται διαφορετική σκέψη, τακτική και
μεθοδολογία.

Η Ευρώπη πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει τον εχθρό της στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, στη
συνέχεια να κατανοήσει πώς εξαπλώνεται στην Ευρώπη, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα
μπορέσει να βρει τη λύση ώστε να καταστρέψει την απειλή.

Λέγεται ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να βρει μία ιδεολογία.

Παρ΄ όλα αυτά η συγκεκριμένη ιδεολογία είναι οπλισμένη με όπλα, μαχαίρια και εκρηκτικά
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και αν καθοδηγείται από ανθρώπους τότε σίγουρα μπορεί να καταπολεμηθεί και έτσι
πρέπει να γίνει.

Η έλλειψη ετοιμότητας της Ευρώπης καθιστά δυνατό αυτό τον πόλεμο, αλλά μπορεί να
σταματήσει και η κατάσταση ν΄ αντιστραφεί, εφόσον οι Αρχές αρχίσουν να
συνειδητοποιούν τη φύση του πολέμου και τα όσα διακυβεύονται και να περάσουν από τα
αμυντικά μέτρα σε επιθετικές κινήσεις κατά του εχθρού.
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