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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (WJC) ΓΙΑ ΤΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

(WJC, Νέα Υόρκη, 27.10.2018 ): Στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης στη Συναγωγή
«Δέντρο της Ζωής» στο Πίτσμπουργκ, ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου
(WJC) Ρόναλντ Σ. Λόντερ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πραγματικές απειλές που
αντιμετωπίζουν οι εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως και προτρέπει τις Κυβερνήσεις να
ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, ώστε ν’ αποφευχθεί επανάληψη παρόμοιας επίθεσης.

«Η αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια που έγινε το Σάββατο στη Συναγωγή «Δέντρο της
Ζωής» στο Πίτσμπουργκ προκάλεσε απόλυτο σοκ σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες, τόσο
στις ΗΠΑ, όσο και στο εξωτερικό. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε προειδοποιήσει για την
απότομη αύξηση του αντισημιτισμού στην άκρα-δεξιά και στην άκρα-αριστερά και
προσευχόμαστε τα πολλά περιστατικά βανδαλισμού και βεβηλώσεων εβραϊκών Ιδρυμάτων
και χώρων που συμβαίνουν τελευταία, να μην καταλήξουν σε απώλειες ανθρώπων.

«Αυτό το Σάββατο οι χειρότεροι εφιάλτες μας βγήκαν αληθινοί. Αθώοι άνθρωποι
σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν για το απλούστατο έγκλημα ότι ήταν Εβραίοι. Αυτή ήταν
μία στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας με μία σκόπιμη και σκληρή
εκδήλωση αντισημιτισμού και μίσους και θα πρέπει να αφυπνίσει όλους τους Αμερικανούς
γιατί αυτή η φρικτή ενέργεια συνέβη εδώ. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για να
εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά.

«Η Αστυνομία του Πίτσμπουργκ έδρασε άμεσα σε αυτή τη στυγερή επίθεση και γι’ αυτό
είμαστε ευγνώμονες. Είναι απαραίτητο οι Άρχες παντού στις ΗΠΑ, καθώς και σε κάθε χώρα
όπου υπάρχει εβραϊκή κοινότητα να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους κάθε απειλή
ανεξαρτήτως του πόσο επιβλαβής μπορεί να φαίνεται. Είναι ευθύνη των Κυβερνήσεων και
όλων των επίσημων Αρχών να διασφαλίσουν ότι οι εβραϊκές κοινότητες, καθώς και οι
οργανισμοί τους είναι ασφαλείς και προστατευμένες.

«Το Τμήμα Ασφάλειας Εβραϊκών Κοινοτήτων του WJCσυνεργάζεται με εθνικές και
τοπικές Αρχές, σε περισσότερες από 50 χώρες, και παρέχει βοήθεια ώστε οι Κοινότητες να
έχουν τις κατάλληλες υποδομές, καθώς και τα μέσα αντιμετώπισης κρίσεων για να είναι σε
θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από οποιαδήποτε απειλή. Θα συνεχίσουμε να
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το κάνουμε με σθένος και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
«Ο καθένας μας, από τον απλό πολίτη έως τους Κυβερνητικούς παράγοντες έχουμε την
ηθική υποχρέωση να βγούμε μπροστά και να καταδικάσουμε έντονα κάθε μορφή
αντισημιτισμού ή ξενοφοβίας, καθώς φαίνεται να εκδηλώνονται με βίαιο τρόπο. Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μην είμαστε ευαισθητοποιημένοι στους
πραγματικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Οι βανδαλισμοί, η ρητορική μίσους και
άλλες εκφάνσεις τέτοιου είδους δεν πρέπει να αγνοούνται ή να υποτιμούνται. Πρέπει να
είμαστε ενωμένοι στην κατηγορηματική καταδίκη τέτοιων ενεργειών και σαφείς στο μήνυμά
μας ότι δεν θα επιτρέψουμε να νικήσει ο τρόμος».
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (EJC) ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΛΥΠΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

(EJC, 28.10.2018) : Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC) εκφράζει την ανησυχία του
και τη λύπη του για τη φονική επίθεση που έγινε στο κτίριο της συναγωγής «Δέντρο της
Ζωής» στο Πίτσμπουργκ, χθές.

«Αυτή η μοχθηρή πράξη βαρβαρότητας από ένοπλο άνδρα που φώναζε «Όλοι οι Εβραίοι
πρέπει να πεθάνουν», σε συνέχεια παρόμοιων σχολίων που είχε αναρτήσει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει πόσο εύκολα ο αντισημιτισμός μπορεί να μετατραπεί από
ένα ρητορικό μίσος και μια υποκίνηση μίσους σε μια ακραία βία», δήλωσε ο Δρ. Μοσέ
Κάντορ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου.

«Αποδεικνύει το επίπεδο μίσους εναντίον των Εβραίων και τα κακά του αντισημιτισμού, ο
οποίος δεν γνωρίζει όρια. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει ισχυρότερα μέτρα
εναντίον της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης, γιατί όπως βλέπουμε, οι λέξεις
μετράνε».

«Αυτή η τραγωδία επίσης αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι οι συναγωγές μας, τα
σχολεία μας και τα κοινοτικά μας κέντρα ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, να συνεχίζουν να
προστατεύονται από τις Αρχές, αλλά και από τοπικούς εθελοντές. Δεν πρέπει ποτέ να
εφησυχάζουμε για τις απειλές που δέχονται οι κοινότητές μας».
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Οι Εβραϊκές Κοινότητες της Ευρώπης απευθύνουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις
οικογένειες εκείνων που ειδεχθώς εφονεύθησαν κατά την αποτροπιαστική αυτή επίθεση και
σε ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
-

AJC Decries Murderous Assault on Pittsburgh Synagogue

-

ADL Statement on Synagogue Shooting in Pittsburgh

JTA: Pittsburgh synagogue shooting shakes the city’s iconic Jewish
neighborhood
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