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«Δεν θα επιτρέψουμε οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να γίνουν το μέσο ώστε να
μεταφερθεί η βία στην Ευρώπη», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου
(EJC) Μοσέ Κάντορ, ύστερα από απόπειρα επιθέσεων κατά Συναγωγών στο Παρίσι.

Ο Πρόεδρος του EJC δήλωσε πως η βίαιη επίθεση που έγινε στις 13 Ιουλίου 2014 κατά
της Συναγωγής de la Roquette στο Παρίσι, αναμφίβολα δείχνει πως οι περισσότεροι από
εκείνους που διαδηλώνουν κατά του Ισραήλ, το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να
διασπείρουν το αντισημιτικό μίσος τους, καθώς και για να επιτεθούν στους Εβραίους
χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο την τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της
Χαμάς.

«Το γεγονός ότι επελέγη ως στόχος μία κατάμεστη από πιστούς Συναγωγή αποδεικνύει
ότι το μίσος των διαδηλωτών στρέφεται προς τους Εβραίους και το Εβραϊκό Κράτος»,
δήλωσε ο πρόεδρος του EJC και συμπλήρωσε «Δεν θα επιτρέψουμε οι συγκρούσεις στη
Μέση Ανατολή να αποτελέσουν το μέσο για τη μεταφορά της βίας στην Ευρώπη».

«Ενώ υπάρχει ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, δεν θα πρέπει να υπάρχει
ελευθερία για το μίσος και τη βία. Προτείνουμε να περιοριστούν σημαντικά οι διαδηλώσεις
που προτρέπουν σε μίσος και βία».

Το βράδυ της 13 ης Ιουλίου 2014, μετά από πορεία διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ στους
δρόμους του Παρισιού, ένα μεγάλος αριθμός διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς τη Συναγωγή,
άρχισε να πετάει βόμβες μολότωφ και προσπάθησε να εισέλθει στο εσωτερικό της.
Αναφέρθηκε πως οι διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στους Εβραίους», καθώς η αστυνομία
προσπαθούσε να τους απωθήσει για να μην υπάρξουν τραυματισμοί και υλικές φθορές.
Επίθεση δέχθηκε επίσης και η Συναγωγή Les Tournelles που βρίσκεται παραπλεύρως.

«Κατά τη διάρκεια συνάντησής μου την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Γαλλίας
κ. Φρανσουά Ολάντ, με διαβεβαίωσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και η Κυβέρνηση της Γαλλίας
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί ο αντισημιτισμός και να
διασφαλιστεί η ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας» δήλωσε ο πρόεδρος του EJC.
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«Πρόκειται για την εισαγόμενη ριζοσπαστική ισλαμιστική ιδεολογία από τα πεδία μαχών
της Συρίας και του Ιράκ και ενώ φαίνεται ότι τώρα οι εβραίοι είναι ο εύκολος στόχος,
απέχουν αρκετά από το να είναι ο μοναδικός.

Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να σταλεί το μήνυμα πως δεν θα
ανεχθούμε να μεταφερθεί στους δρόμους της Ευρώπης οποιαδήποτε μορφή μίσους και
βίας.

EJC, Βρυξέλλες,

14 Ιουλίου 2014
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