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Η Γαλλία έμελλε να βαφτεί ξανά στο αίμα και μάλιστα χθες την 14 η Ιουλίου 2016, ημέρα
εθνικού εορτασμού.

Η γιορτή του γαλλικού έθνους, η ημέρα της Βαστίλης, χτυπήθηκε από την τρομοκρατία. Η
ημέρα προφανώς δεν επιλέχθηκε τυχαία: είναι η μέρα που συμβολίζει τη Δημοκρατία, τον
πολιτισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το νεωτερικό κόσμο συνολικά, όλα όσα δηλαδή
μισούν οι φανατικοί τρομοκράτες. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Νίκαιας να γνωρίσει τη
φρίκη ενός τυφλού τρομοκρατικού χτυπήματος. Ο απολογισμός είναι και πάλι βαρύς, με
τους νεκρούς να ανέρχονται για την ώρα σε 84. Ο στόχος της επίθεσης είχε οριστεί από
νωρίς, ήταν το πλήθος που παρακολουθούσε με χαρά τους εορτασμούς και τις εκδηλώσεις
για την εθνική επέτειο της Γαλλίας.

Η Ευρώπη ζει στο φόβο. Το ερώτημα πλέον είναι πότε και πού θα γίνει το επόμενο
χτύπημα, καθώς αυτός ο αιματηρός κύκλος δεν φαίνεται να κλείνει σύντομα. Όσο η
τρομοκρατία δεν ηττάται ολοκληρωτικά, τόσο θα είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με το
φόβο να πλανάται από πάνω μας.

Η φραστική καταδίκη κάθε νέας τρομοκρατικής επίθεσης, προφανώς, δεν αρκεί. Οι
εθιμοτυπικές ανακοινώσεις τείνουν να γίνουν κενά λόγια. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος, θεωρεί πως είναι καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας,
προκειμένου να μπει τέλος σε αυτή την τραγωδία. Όσο μένουμε αδρανείς και απλοί
παρατηρητές των γεγονότων, τόσο ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία θα κερδίζουν έδαφος
και η Ευρώπη θα βυθίζεται στο σκοτάδι. Η ευθύνη που φέρουμε είναι πλέον ιστορική. Τέλος,
ας είναι η σκέψη όλων μας, τούτες τις δύσκολες στιγμές, δίπλα στα θύματα και τις
οικογένειές τους, προς τις οποίες εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016
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-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του WJC

- &Tau;&Alpha; &Nu;&Epsilon;&Alpha;, 15.7.2016: &Omicron;
&tau;&rho;ό&mu;&omicron;&sigmaf;
&epsilon;&pi;έ&sigma;&tau;&rho;&epsilon;&psi;&epsilon; &sigma;&tau;&eta;
&Gamma;&alpha;&lambda;&lambda;ί&alpha;:
&Mu;&alpha;&kappa;&epsilon;&lambda;&epsilon;&iota;ό &mu;&epsilon; 84
&nu;&epsilon;&kappa;&rho;&omicron;ύ&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;
&Nu;ί&kappa;&alpha;&iota;&alpha;

- &Tau;&Alpha; &Nu;&Epsilon;&Alpha;, 15.7.2016:
&Pi;&alpha;&gamma;&kappa;ό&sigma;&mu;&iota;&omicron;
&sigma;&omicron;&kappa; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;
&mu;&alpha;&kappa;&epsilon;&lambda;&epsilon;&iota;ό &sigma;&tau;&eta;
&Nu;ί&kappa;&alpha;&iota;&alpha;,
&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&delta;&iota;&kappa;ά&zeta;&epsilon;&iota; &eta;
&delta;&iota;&epsilon;&theta;&nu;ή&sigmaf;
&kappa;&omicron;&iota;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;
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