ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΛΕ

Ξεκίνησε στο Μαγδεμβούργο η δίκη του Stephan Balliet, του δράστη που την ημέρα του Γιομ
Κιπούρ του 2019, επιτέθηκε στη Συναγωγή του Χάλε της Γερμανίας και -με πυροβολισμούς
και εκρηκτικά- προσπάθησε να παραβιάσει την πόρτα της Συναγωγής με σκοπό σκοτώσει
τους 52 πιστούς που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο εσωτερικό της. Στην αποτυχία του να
εισβάλει στη Συναγωγή, η μανία του δράστη, ορμώμενη από ρατσιστικά και αντισημιτικά
κίνητρα -όπως ο ίδιος παραδέχθηκε στο γεμάτο ρατσιστικό μίσος κείμενο που είχε
αναρτήσει στο διαδίκτυο λίγο πριν την επίθεση- στράφηκε εναντίον των περαστικών.
Βιντεοσκοπώντας τη δράση του, ο 27χρονος S. Balliet σκότωσε μια γυναίκα, τραυμάτισε
περαστικούς και διαφεύγοντας σταμάτησε σε ένα εστιατόριο κεμπάπ, πυροβόλησε και
σκότωσε τον νεαρό υπάλληλο του εστιατορίου. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε το
έγκλημά του στον ομοσπονδιακό εισαγγελέα στον οποίο κατέθεσε.

Ο Balliet δικάζεται για 13 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων δολοφονία και απόπειρα
δολοφονίας, σωματικές βλάβες, υποκίνηση μίσους κ.ά.

«Πρόκειται για μία από τις σκληρότερες αντισημιτικές επιθέσεις των τελευταίων ετών
στη Γερμανία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΙΣ Γερμανίας Joseph Schuster, ο οποίος σημείωσε
ότι «είναι αδιανόητο το τραύμα που υπέστησαν όσοι βρίσκονταν στη Συναγωγή κατά την
επίθεση. Ήταν θαύμα το ότι κατάφεραν να αποφύγουν τη σφαγή».

H πρώτη ημέρα της δίκης ξεκίνησε με ερωτήσεις του δικαστή προς τον κατηγορούμενο.
Για τρεις ώρες, απαντώντας στην μία ερώτηση μετά την άλλη, ο δράστης εξέφρασε την πιο
ακραία ιδεολογία μίσους και φανατισμού, χωρίς καμία ένδειξη ντροπής ή μεταμέλειας,
δείχνοντας ανοιχτά τις πεποιθήσεις του κατά των Εβραίων, των Μουσουλμάνων, των
μαύρων, των γυναικών, ακόμη και των λευκών που δεν συμφωνούν με τη δική του ιδεολογία.
«Αυτός ο άνθρωπος δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είναι αυτός που νομίζαμε ότι
ήταν. Υπερασπίστηκε τις πεποιθήσεις του και την αποστολή του να δράσει σύμφωνα με
αυτές. Αυτός ο άνθρωπος κρίθηκε από τους ψυχίατρους ψυχικά ικανός να δικαστεί. Τα
λόγια του δεν ήταν αποκύημα παραφροσύνης. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει συνειδητά σε μια
κοσμοθεωρία που σκοτώνει ανθρώπους!», γράφει η Ραββίνος Rebecca Blady, που βρισκόταν
στη συναγωγή του Χάλε την ημέρα της επίθεσης και είναι μάρτυρας κατηγορίας και
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συνενάγουσα στη δίκη. Η δίκη, η οποία θα συνεχιστεί το φθινόπωρο, πιστεύεται ότι «θα
αναδείξει το πως ένας άνθρωπος μπορεί να συσσωρεύσει τόσο μίσος», όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε ο Juri Goldstein, δικηγόρος των εναγόντων, καθώς και το
γενικότερο ζήτημα των κινδύνων που ελλοχεύουν από την άνοδο του φανατισμού και του
νεοναζισμού.

[Με στοιχεία από EJC , BBC , JTA ]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ σχετικά: Στο μπλογκ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ, 28.7.20, άρθρο
του Δημήτρη Κράββαρη
.
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