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0 ανπσημιπσμ
απειλεί ιον πολιπσμό
Neos ßavöaXiöpos σιο Εβραϊκό Νεκροιαφείο Ιωαννίνων ο ôeuiepos
από us 5 Αυγούσιου σε διάστημα 40 ημερών Την αυξημένη
επαγρύπνηση σε xcopous Xaipeias ζητά η Ισραηλιτική Koivômias EXkiôas
ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΡΕΑΑΤΟΥ

στον πιο ιερό τόπο την τελευταία

τους κατοικία δεν είναι δυνατόν να
Ούτε
βρουν ανάπαυση οι Ελληνες Εβραίοι
το
των Ιωαννίνων
έπειτα και

από
όπως φάνηκε
τελευταίο περιστατικό βανδαλισμού τάφου στο
ο
Ιωαννίνων
οποίος έγινε
Εβραϊκό Νεκροταφείο
γνωστός προ ημερών 10/9 από την προσωπική
σελίδα του δημάρχου Ιωαννίνων Είναι η δεύτερη
φορά μέσα στο τελευταίο διάστημα που
άγνωστοι εισέρχονται και βεβηλώνουν τον χώρο
και τη μνήμη του Με σχεδόν πανομοιότυπο
τρόπο ένας ακόμη τάφος υπέστη καταστροφές
Πρόκειται για ένα θλιβερό γεγονός σε μία πόλη
όπου η εβραϊκά κοινότητα άφησε τα σημάδια
της συνυπήρχε αρμονικά επί αιώνες και
με τα λιγοστά μέλη της να αποτελεί
ένα κομμάτι από το παρόν της σημείωνε ο

νότητας Ελλάδας μέσω του ΚΙΣΕ είχε ζητήσει
αυξημένη επαγρύπνηση σε χώρους λατρείας
συναγωγές και νεκροταφεία σε όλη την
Δεν θα έπρεπε καν να το ζητάμε Τα
αυξημένα μέτρα προστασίας θα έπρεπε να είναι
αυτονόητα αναφέρει στα ΝΕΑ ο γενικός
γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ
επικράτεια

ΤΙΜΩΡΙΑ Το Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων
δεν αποτελεί μόνο έναν ιερό τόπο ανάπαυσης
Εβραίων αλλά Ελλήνων Εβραίων Το συγκεκριμένο
και τα υπόλοιπα νεκροταφεία στην Ελλάδα
είναι ταυτόχρονα τόποι που υπενθυμίζουν
την εβραϊκή παρουσία Και σε πολλά από τα
μέρη αυτά δεν υπάρχουν Εβραίοι γιατί απλά
εξοντώθηκαν δεν εγκατέλειψαν τους τόπους

τους με τη θέλησή τους Η ελληνική πολιτεία
οφείλει να προστατεύσει τους ιερούς τόπους
λατρείας και ανάπαυσης των Ελλήνων Εβραίων
όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι δυστυχώς οι
Εβραίοι βρίσκονται στο στόχαστρο τόσο ακροδεξιών
στοιχείων οπαδών του ναζισμού και
του φασισμού όσο και της διεθνούς τρομοκρατίας
Προφανώς έχουμε καταθέσει αίτημα
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό
γίνεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη έμφαση στις
μέρες που μαζεύεται κόσμος προκειμένου να
προσευχηθεί Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχει
συλληφθεί κανένας Εκτιμώ και θέλω να ελπίζω
ότι τελικά οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και
θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη Και θέλω
να επαναλάβω κάτι που θεωρώ εξαιρετικά
Ο αντισημιτισμός ξεκινά από τους
Εβραίους αλλά δεν σταματά στους Εβραίους
Ξεκινά από ένα εβραϊκό νεκροταφείο αλλά δεν
σταματά σε ένα εβραϊκό νεκροταφείο Είναι
απειλή προς τον πολιτισμό Δεν απειλεί μόνο
την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά
των Εβραίων Απειλεί αρχικά τους Εβραίους
αλλά στη συνέχεια θα απειλήσει την πολιτιστική
και θρησκευτική κληρονομιά όλων των
συμπολιτών μας ανεξαρτήτως θρησκεύματος
αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΚΙΣΕ
Εμείς κρούουμε τον κώδωνα
του κινδύνου εδώ και πολλά χρόνια Ημασταν
οι πρώτοι από το 2010 που παρατηρούσαμε
τα αυξητικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής και
επισημαίναμε τον κίνδυνο Δυστυχώς έπρεπε
να υπάρξουν θύματα για να κινητοποιηθεί όχι
μόνο η πολιτεία αλλά και η κοινωνία γιατί το
αυγό του φιδιού καλλιεργήθηκε με την ανοχή
της κοινωνίας
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δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ λίγες μόνο

εβδομάδες μετά τον τελευταίο βανδαλισμό της
5ης Αυγούστου όταν είχε βρεθεί πάλι τάφος
ανοιχτός με μάρμαρα σπασμένα
Η συγκυρία των δύο τελευταίων βανδαλισμών
δεν είναι τυχαία καθώς όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος οι ιερόσυλοι επέλεξαν
την περίοδο των ιερών ημερών της εβραϊκής
θρησκείας από την εβραϊκή πρωτοχρονιά μέχρι
την ημέρα του Εξιλασμού για να εκδηλώσουν
το αντισημιτικό τους μένος με τη φρικιαστική
πράξη της μετακίνησης της ταφόπλακας ενός
τάφου Προ των περιστατικών αλλά και εκ των
υστέρων με έγγραφό τους προς το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη η Ισραηλιτική Κοι¬

Σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία ενόχων
ΤΡΙΤΗ

ΜΑΤΙΑ

ίναι η πολλοστή φορά που γίνεται βανδαλισμός
στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων Μεταξύ
2002-2009 έγιναν επανειλημμένα εκτεταμένες
καταστροφές συχνά με ναζιστικά σύμβολα Το 2009
υπήρξε μια κινητοποίηση φορέων και πολιτών ως μια
συμβολική αλυσίδα προστασίας μετά σταμάτησε και
επανήλθαν φέτος το καλοκαίρι και τώρα με το δεύτερο
αυτό επεισόδιο Από το 2009 ως το 2021 είναι
μεγάλη η χρονική απόσταση για να πούμε ότι είναι οι
ίδιοι που βανδάλισαν τότε και τώρα Μικροβανδαλι
σμοί με αγκυλωτούς σταυρούς σε πόρτες συναγωγής
υπήρχαν ποτέ δεν έπαψαν οι μικροεπισημάνσεις ότι

Ε

εδώ είμαστε αλλά βανδαλισμός τάφου είχε να γίνει
πολλά χρόνια Είναι σαφές ότι είναι πράξεις μισαλλοδοξίας
αντισημιτισμού ρατσισμού και μίσους Και
έχει ιδιαίτερη σημασία η ομόθυμη καταδίκη αυτών
των ενεργειών και βέβαια η σύλληψη και η
τιμωρία των ενόχων Αυτό ζήτησε και η
παραδειγματική

Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος Μάλιστα επειδή
αυτές τις μέρες είναι οι εβραϊκές γιορτές με έγγραφο
το ΚΙΣΕ ζήτησε από τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη την αυξημένη επαγρύπνηση σε όλους τους
χώρους λατρείας

