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ΛΟΝΔΙΝΟ: Ακατάλληλο για την πρωθυπουργία χαρακτήρισε τον ηγέτη των Εργατικών
Τζέρεμι Κόρμπιν, ο αρχιραββίνος της Βρετανίας Εφραίμ Μίρβις, επισημαίνοντας ότι ο
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέτυχε να αντιμετωπίσει τον «επιβεβλημένο
εκ των άνωθεν» αντισημιτισμό που έχει καταλάβει το κόμμα.

Σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στους Times, ο ραββίνος Μίρβις ερωτάται αν
ο Κόρμπιν είναι συνένοχος στην επιβολή αντισημιτικών απόψεων και αν αυτό τον καθιστά
ακατάλληλο για την πρωθυπουργία. «Πρόκειται για αποτυχία της ηγεσίας. Ενα νέο
δηλητήριο, εγκεκριμένο εκ των άνωθεν, έχει ριζώσει στο Εργατικό Κόμμα. Η ίδια η ψυχή τού
έθνους μας διακυβεύεται», έγραψε ο ραββίνος Μίρβις.

Στις θέσεις του Μίρβις απήντησε, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, λέγοντας ότι ο αντισημιτισμός είναι
απεχθής και εσφαλμένος και δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός σε καμία του μορφή σε
κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος, για να προσθέσει ότι η πόρτα του θα είναι πάντα
ανοικτή σε κάθε εκπρόσωπο θρησκευτικού δόγματος.

Τις ανησυχίες του Μίρβις μοιράστηκε, όμως, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν
Ουέλμπι. Σε μήνυμά του στο Twitter επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι πολλοί Εβραίοι στη
Βρετανία ζουν υπό καθεστώς φόβου. «Ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία των Εργατικών
διαχειρίστηκε τον αντιεβραϊκό ρατσισμό είναι ασύμβατος με τις βρετανικές αξίες, για τις
οποίες είμαστε τόσο υπερήφανοι. Θέτω το ερώτημα: τι θα λέει το αποτέλεσμα των
εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου για την ηθική πυξίδα της χώρας μας;», έγραψε ο αγγλικανός
αρχιεπίσκοπος. Τέτοιες παρεμβάσεις από μέρους θρησκευτικών ηγετών είναι ιδιαίτερα
σπάνιες, ενώ άγνωστη είναι η επίπτωσή τους στο εκλογικό σώμα.

Η εκλογή του βετεράνου ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων Τζέρεμι
Κόρμπιν στην ηγεσία των Εργατικών το 2015 οδήγησε σε επικρίσεις από ορισμένα μέλη του
κόμματος και ηγετικά στελέχη της εβραϊκής κοινότητας, για το γεγονός ότι ο νέος ηγέτης
απέτυχε να αντιμετωπίσει τα κρούσματα αντισημιτισμού στο εσωτερικό των Εργατικών. Σε
χθεσινή παρουσίαση του μανιφέστου «φυλής και θρησκείας» των Εργατικών, ο Κόρμπιν
καταδίκασε τον αντισημιτισμό σε κάθε του μορφή.
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Εννέα βουλευτές των Εργατικών παραιτήθηκαν από το κόμμα τον Φεβρουάριο,
μνημονεύοντας ως μία από τις αιτίες της απόφασής τους τον χειρισμό του προβλήματος
του αντισημιτισμού από την ηγεσία. Ο αρχιραββίνος Μίρβις χαρακτήρισε τη διαχείριση του
θέματος από τον Κόρμπιν «εντελώς ανεπαρκή».

Ο Αλφρεντ Νταμπς, που διέφυγε από τη ναζιστική Τσεχοσλοβακία ως παιδί το 1939, είπε
ότι οι Εργατικοί όφειλαν να έχουν αντιδράσει νωρίτερα στις κατηγορίες αντισημιτισμού,
διαχωρίζοντας, ωστόσο, τη θέση του από τις δηλώσεις του ραββίνου Μίρβις, τις οποίες
χαρακτήρισε «αδικαιολόγητες και άδικες». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σχολίασε ότι οι κατηγορίες του ραββίνου Μίρβις είναι «πολύ
σοβαρή υπόθεση». Μιλώντας χθες σε προεκλογική εκδήλωση στη Σκωτία, ο Τζόνσον είπε:
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Πρόκειται για μεγάλη αποτυχία της ηγεσίας των
Εργατικών, που δεν κατάφερε να πατάξει την ασθένεια του αντισημιτισμού στο κόμμα».

Δύο εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, δημοσκόπηση της εταιρείας Kantar
δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ Εργατικών και Συντηρητικών έχει μειωθεί στις 11 μονάδες,
από 18 που ήταν την περασμένη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27.11.2019
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