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Α. Μέρκελ: «Καθήκον της Γερμανίας η καταπολέμηση του αντισημιτισμού» - Ρ.
Λόντερ:
«Όλοι μας, ένας λαός»

«Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι καθήκον της Γερμανίας», δήλωσε
χαρακτηριστικά η καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ από την επιβλητική και
συμβολική Πύλη του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο, στη διάρκεια πορείας κατά του
αντισημιτισμού, στην οποία συμμετείχε μαζί τον Πρόεδρο της χώρας Γιοακίμ Γκάουκ, τον
αντικαγκελάριο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, τον υπουργό Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ,
τους προέδρους του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) Ρόναλντ Λόντερ και του ΚΙΣ
Γερμανίας Ντίτερ Γκράουμαν, τον δήμαρχο του Βερολίνου Κλάους Βοβερέιτ και
θρησκευτικούς ηγέτες.

Η διαμαρτυρία με θέμα «Πάρε θέση: Όχι ξανά μίσος για τους Εβραίους», διοργανώθηκε από
το ΚΙΣ Γερμανίας, την Κυριακή 14.9.2014, και συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου, καθώς και
πολλούς εκπροσώπους του διεθνούς Εβραϊσμού, που δήλωσαν την αντίθεσή τους στα
φαινόμενα αντισημιτισμού και ρατσισμού που παρουσιάζουν έξαρση στη Γερμανία.

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε στην πρωτοβουλία αυτή, καθώς και στη &sigma
;ύ&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;
&Kappa;&upsilon;&beta;&epsilon;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ
&Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;&upsilon;&lambda;ί&omicron;&upsilon;
&tau;&omicron;&upsilon; WJC
που ακολούθησε, από τον γεν. γραμματέα του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρα Ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος
παρέστη ύστερα από πρόσκληση των διοργανωτών.

Με σαφή και αποφασιστική γλώσσα, η καγκελάριος της Γερμανίας καταδίκασε τον
αντισημιτισμό: «Όποιος βάλλει κατά των Εβραίων, βάλλει κατά της Γερμανίας. Το να
απειλούνται και να κακοποιούνται άνθρωποι στη Γερμανία για την εβραϊκή τους ταυτότητα
ή για την υποστήριξή τους στο Ισραήλ αποτελεί ένα απαράδεκτο εξοργιστικό σκάνδαλο»,
είπε η Ανγκελα Μέρκελ και συνέχισε: «Αποτελεί εθνικό και κοινωνικό μας καθήκον το να
καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό. Όποιος χτυπάει κάποιον όταν φοράει κιπά, χτυπάει
όλους μας. Όποιος καταστρέφει μια εβραϊκή ταφόπλακα ντροπιάζει τον πολιτισμό μας.
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Όποιος επιτίθεται εναντίον μιας Συναγωγής επιτίθεται στα θεμέλια της ελεύθερης
κοινωνίας μας».

Όταν οι Ναζί κατέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία, το 1933, μισό εκατομμύριο Εβραίοι
ζούσαν στη χώρα. Μέχρι το Ολοκαύτωμα ο αριθμός περιορίστηκε σε 30.000, από τους
οποίους μόλις οι μισοί επέζησαν της ναζιστικής λαίλαπας. Στη μεταπολεμική περίοδο ο
εβραϊκός πληθυσμός αυξανόταν συνεχώς και σήμερα ξεπερνά τις 100.000. Το γεγονός αυτό
τόνισε στην ομιλία της η Γερμανίδα καγκελάριος: «Είναι κάτι σαν θαύμα το ότι
περισσότεροι από 100.000 Εβραίοι ζουν σήμερα στη Γερμανία. Είναι ένα δώρο που με
γεμίζει με βαθιά ευγνωμοσύνη. Η εβραϊκή ζωή είναι τμήμα της ταυτότητάς μας και της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Με πληγώνει όταν ακούω ότι νέοι Εβραίοι γονείς ρωτούν αν
είναι ασφαλές να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ, ή όταν ηλικιωμένοι αναρωτιούνται αν
έπραξαν σωστά που ήρθαν να ζήσουν εδώ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ έδωσε ένα μήνυμα ενότητας,
αφού αρχικά στιγμάτισε το αντισημιτισμό. «Υπάρχουν χώρες και μέρη που θα περίμενα να
δω αύξηση του αντισημιτισμού, αλλά όχι εδώ στη Γερμανία. Υπάρχουν μέρη όπου οι Εβραίοι
δεν μπορούν να ζήσουν δημόσια ως Εβραίοι, αλλά όχι εδώ στη Γερμανία…. Μετά το τέλος
του πολέμου η Γερμανία έχει εργαστεί σκληρά για την αναγέννηση της εβραϊκής ζωής σ΄
αυτή τη χώρα. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η δουλειά έχει αμαυρωθεί από τον λεκέ του
αντισημιτισμού;». Και ο Ρ. Λόντερ κατέληξε: «Το ίδιο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Γκάουκ, η
καγκελάριος Μέρκελ, ο δήμαρχος Βοβεράιτ, οι επικεφαλής των εκκλησιών βρίσκονται
σήμερα εδώ, λέει στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι. Και ας είναι αυτό το μήνυμα της
σημερινής ημέρας: ότι όλοι μας, Εβραίοι και μη, είμαστε ενωμένοι σαν ένας λαός. Και ότι
ποτέ δεν θα αποδεχθούμε τον αντισημιτισμό, ούτε εδώ στη Γερμανία, ούτε οπουδήποτε
αλλού. Ενωμένοι λέμε όχι στη μισαλλοδοξία, όχι στην έλλειψη ανοχής, όχι στον
αντισημιτισμό».

Στη συνέχεια μίλησε ο Ντίτερ Γκράουμαν, πρόεδρος του ΚΙΣ Γερμανίας, ο οποίος
αναφέρθηκε στην αύξηση των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας που σημειώθηκαν κατά την
πρόσφατη κρίση στη Γάζα, γεγονός που αποτέλεσε και το έναυσμα για την ανάληψη της
πρωτοβουλίας της διοργάνωσης της πορείας. Ο Ντ. Γκράουμαν απέδωσε τις επιθέσεις σε
φανατικούς μουσουλμάνους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
μουσουλμάνων της χώρας δεν έχει τέτοιες απόψεις. Έσπευσε δε να καταδικάσει και τις
πρόσφατες επιθέσεις σε τζαμιά στην Γερμανία.
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Φωτογραφίες:

- Η καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος του WJC κατά τα τις ομιλίες τους
(επάνω).

- Η αφίσα &quot;Οχι ξανά μίσος για τους Εβραίους&quot;

- Αποψη της πορείας

Διαβάστε σχετικά:

- &Iota;&sigma;&tau;&omicron;&sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha;
www.tanea.gr &Eta; &gamma;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&nu;&iota;&kappa;ή
&eta;&gamma;&epsilon;&sigma;ί&alpha;
&delta;&iota;&alpha;&delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&epsilon; &mu;&alpha;&zeta;ί
&mu;&epsilon; &chi;&iota;&lambda;&iota;ά&delta;&epsilon;&sigmaf;
&alpha;&nu;&theta;&rho;ώ&pi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;ά
&tau;&omicron;&upsilon;
&alpha;&nu;&tau;&iota;&sigma;&eta;&mu;&iota;&tau;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ

- &Iota;&sigma;&tau;&omicron;&sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha;
www.naftemporiki.gr &Eta; &Mu;έ&rho;&kappa;&epsilon;&lambda;
&alpha;&nu;ά&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon;
&chi;&iota;&lambda;&iota;ά&delta;&epsilon;&sigmaf;
&delta;&iota;&alpha;&delta;&eta;&lambda;&omega;&tau;έ&sigmaf;
&kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&omicron;&upsilon;
&alpha;&nu;&tau;&iota;&sigma;&eta;&mu;&iota;&tau;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ&n
bsp;
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- WJC, Ronald Lauder: &quot;All of us, Jews and non-Jews, stand together as one
people.&quot;

- The Guardian, Angela Merkel joins Berlin rally against anti-Semitism

- BBC, Angela Merkel: Fighting anti-Semitism is German duty

- The New York Times, Germans Rally to Protest Anti-Semitism over Gaza war

- Jerusalem Post, Merkel: Our Jewish friends are at home in Germany

- JTA, Merkel at Berlin rally: Anti-Semitism is &lsquo;outrageous scandal&rsquo;
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