ΕΝΤΑΦΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Οι τέσσερις εβραίοι που έπεσαν νεκροί μέσα σε εβραϊκό παντοπωλείο στο Παρίσι από τα
πυρά τζιχαντιστή της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ενταφιάστηκαν σήμερα, 13.1.15, σε
κοιμητήριο της Ιερουσαλήμ.

Οι οικογένειες έθαψαν τις σορούς των Γιοχάβ Χατάμπ, Γιοχάν Κοέν, Φιλίπ Μπραχάμ και
Φρανσουά-Μισέλ Σααντά, οι οποίες ήταν τυλιγμένες με το ιουδαϊκό σάλι προσευχής, στο
μεγάλο κοιμητήριο του Χαρ Χαμενουχότ (όρος Αναπαύσεως).

Δύο χιλιάδες άνθρωποι παρέστησαν στην κηδεία των τεσσάρων θυμάτων της επίθεσης
της Παρασκευής. Συντετριμμένοι συγγενείς, επίσημοι, απλοί πολίτες Γάλλοι και Ισραηλινοί.
Πριν από την ταφή, οι σοροί είχαν τοποθετηθεί σε εξέδρα, μπροστά στον κόσμο, κάτω από
μια τεράστια τέντα που τις προστάτευε από τον δυνατό ήλιο.

&quot;Λάτρευε το Ισραήλ, ήθελε να ζήσει εδώ, και θα ζήσει εδώ&quot;, δήλωσε ο
Γιονάταν, ο γιος του Φρανσουά-Μισέλ Σααντά ανάβοντας έναν πυρσό μπροστά στο
φέρετρο του πατέρα του.

&quot;Φιλίπ, προστάτευσέ μας&quot;, δήλωσε η Βαλερί, η γυναίκα του Φιλίπ Μπραχάμ,
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αναφερόμενη στα παιδιά τους, Σιρέλ, Ναόρ, Ελα και Ελάντ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηγέτες σ' όλο τον
κόσμο αρχίζουν να καταλαβαίνουν την απειλή που συνιστά ο ισλαμικός εξτρεμισμός μετά
τις επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία. &quot;Πιστεύω ότι η πλειοψηφία τους
κατανοεί ή τουλάχιστον αρχίζει να κατανοεί ότι η τρομοκρατία που ασκείται από το
εξτρεμιστικό Ισλάμ συνιστά ξεκάθαρη και πραγματική απειλή για την ειρήνη στον κόσμο
μέσα στον οποίο ζούμε&quot;.

Ο πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν δήλωσε ότι οι εβραίοι της Γαλλίας είναι ευπρόσδεκτοι αλλά
δεν θα πρέπει να εγκατασταθούν στο Ισραήλ εξαιτίας του φόβου των επιθέσεων.
&quot;Αγαπημένα μου αδέλφια, εβραίοι πολίτες της Γαλλίας, είστε ευπρόσδεκτοι. Η γη μας
είναι γη σας, το σπίτι μας σπίτι σας και προσδοκούμε να σας δούμε να έρθετε να
εγκατασταθείτε στη Σιών&quot;, τόνισε κατά την επικήδεια τελετή. &quot;Αλλά δεν
μπορείτε να γυρίσετε στην πατρογονική εστία από απόγνωση, από απελπισία, εξαιτίας της
καταστροφής ή του φόβου της τρομοκρατίας. Θέλουμε να επιλέξετε το Ισραήλ από αγάπη
για το Ισραήλ&quot;.

Είναι απαράδεκτο οι εβραίοι να φοβούνται να περπατήσουν στους δρόμους της Ευρώπης
όταν φορούν σύμβολα της θρησκείας τους είχε δηλώσει νωρίτερα. &quot;Δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε το 2015, 70 χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εβραίοι να
φοβούνται να φορούν κιπά όταν περπατούν στους δρόμους της Ευρώπης&quot;.

Η γαλλίδα υπουργός Σεγκολέν Ρουαγιάλ, που εκπροσώπησε τη χώρα της στην κηδεία,
δήλωσε ότι ο αντισημιτισμός &quot;δεν έχει θέση στη Γαλλία&quot; και εξέφρασε την
&quot;αποφασιστικότητα&quot; της κυβέρνησης να καταπολεμήσει κάθε μορφή
αντισημιτικής ενέργειας.

Η Ρουαγιάλ υπογράμμισε την άφθαρτη σχέση που η ιστορία έχει δημιουργήσει ανάμεσα
στους εβραίους της Γαλλίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας δήλωση
του πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς ότι &quot;Γαλλία χωρίς τους εβραίους της Γαλλίας δεν
είναι Γαλλία&quot;. Ο γάλλος πρωθυπουργός απάντησε με τη δήλωση αυτή στον ισραηλινό
ομόλογό του το Σάββατο, όταν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκάλεσε το Παρίσι δείχνοντας
να προτρέπει τους εβραίους της Γαλλίας να επιστρέψουν στην εστία τους, το Ισραήλ.
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Πηγή:

&Kappa;&Alpha;&Theta;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Nu;&Eta;, 13.1.15

** Στις κηδείες στο Ισραήλ παρέστη, προσκεκλημένος του Israeli Jewish Congress,
ο τέως πρόεδρος του ΚΙΣΕ και πρόεδρος του ECJC κ. Βενιαμίν Αλμπάλας.

** Διαβάστε σχετικά:

- Στο SITE &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;.&Kappa;. &Alpha;&theta;&eta;&nu;ώ&nu; και
την εκπομπή του
RADIO SEFARAD

- Jewish Telegraphic Agency, 13.1.15, T housands attend funeral in Jerusalem for
victims of Paris supermarket attack

- Jerusalem Post, 13.1.15. Rivlin: We wanted you to come home alive

- Site WJC
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