ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΚΟΜΜΑ

Στην "Εφημερίδα των Συντακτών", στις 21.11.2015, δημοσιεύτηκε η παρακάτω
συνέντευξη του αρχιραβίνου της Μόσχας, Πίνχας Γκόλντσμιτ, στον ΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΣΚΑΚΗ για την αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.

"Η Χ.Α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

«Η είσοδος της Χρυσής Αυγής στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι ένα μεγάλο σήμα κινδύνου
για την Ευρώπη» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο αρχιραβίνος της Μόσχας, Πίνχας Γκόλντσμιτ,
και εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στο φαινόμενο της αυξανόμενης
επιρροής ακροδεξιών κομμάτων στη Γηραιά Ηπειρο.

Ο Π. Γκόλντσμιτ βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας προκειμένου να
συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Ραβίνων της Ευρώπης (Conference of European Rabbis),
που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στην Αθήνα και στην οποία προεδρεύει. Ετσι, περίπου
30 κορυφαίοι ραβίνοι από κάθε γωνιά της Ευρώπης συναντήθηκαν και συζήτησαν σειρά από
ζητήματα, με σημαντικότερο αυτό της θρησκευτικής ελευθερίας εντός της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.

«Συναντιόμαστε δύο φορές τον χρόνο σε ευρωπαϊκές πόλεις όπου νιώθουμε ότι η τοπική
εβραϊκή κοινότητα χρειάζεται την ενθάρρυνση και την υποστήριξή μας», μας λέει και
προσθέτει ότι ενημερώθηκε από την ελληνική εβραϊκή κοινότητα σχετικά με το φαινόμενο
του αντισημιτισμού που έχει ποτίσει μερίδα της ελληνικής κοινωνίας.

Τα στοιχεία

Μην ξεχνάμε την παγκόσμια έρευνα που δημοσίευσε τον Μάιο του 2014 η αμερικανική
οργάνωση Anti Defamation League (ADL), κατά την οποία η Ελλάδα συγκέντρωνε το
μεγαλύτερο ποσοστό (69%) σε αντισημιτικά αισθήματα μετά από κράτη της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
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Και κυρίως, μην ξεχνάμε τη δράση των ναζιστικών οργανώσεων, που περιλαμβάνει
βεβηλώσεις εβραϊκών νεκροταφείων και βανδαλισμούς συναγωγών, με τους δράστες να
μένουν ατιμώρητοι. Τελευταία βεβήλωση (22/10/2015), αυτή του Εβραϊκού Νεκροταφείου
της Νίκαιας από τη ναζιστική οργάνωση Combat 18 Hellas.

Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο Π. Γκόλντσμιτ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την
άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αναφέροντας ότι «δεν είναι μόνο η εβραϊκή κοινότητα
υπό κίνδυνο και είναι ευθύνη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων να καταγγέλλουν τον
εξτρεμισμό» και να συντελέσουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ανόδου της
Ακροδεξιάς με την περαιτέρω ενσωμάτωση στις τοπικές κοινωνίες.

«Οταν πληροφορήθηκα την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο ελληνικό κοινοβούλιο, το πρώτο
μου συναίσθημα ήταν η απογοήτευση» μας λέει και προσθέτει πως «η Ευρώπη ήλπιζε ότι η
τελευταία φορά που θα βίωνε την ακροδεξιά δράση θα ήταν πριν από 70 χρόνια και γι' αυτό
καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δουν με πολλή προσοχή αυτό το φαινόμενο και να
αναλάβουν δράση όπου είναι δυνατόν».

Τονίζει, τέλος, ότι από πλευράς του ελληνικού κράτους ο βασικός τρόπος να
αντιμετωπιστεί η ναζιστική εγκληματική δράση είναι η εφαρμογή των νόμων. «Για το
ελληνικό κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νόμοι να εφαρμόζονται, έτσι ώστε αυτοί που
αγνοούν και παραβιάζουν τον νόμο για υποθέσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων να
μην τους επιτρέπεται να το κάνουν» καταλήγει.

[ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Συντακτών, 21.11.2015 ]
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