ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ομολογώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί οποιοσδήποτε ότι πράγματι υπάρχει
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, που ακυρώνει μια προγραμματισμένη
εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου προορισμένου να μας θυμίζει την εξόντωση
των Ελλήνων Εβραίων της Καβάλας από τους ναζί και τους συμμάχους τους με επιχείρημα
την ύπαρξη ή το μέγεθος ή την απεικόνιση του θρησκευτικού συμβόλου της εβραϊκής
θρησκείας. Η Καβάλα είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, για τους φιλόξενους κατοίκους
της, για τις φυσικές ομορφιές της, για την ύπαρξη σημαντικών ιστορικών μνημείων, αλλά
και για την Λυδία, την πρώτη Ευρωπαία που βαφτίστηκε Χριστιανή. Είναι απίστευτα άδικο
να περάσει στην ελληνική ιστορία και ως η πρώτη πόλη που αρνείται τη φιλοξενία ενός
μνημείου προς τιμήν των δικών της πολιτών, εβραϊκού θρησκεύματος, που εξοντώθηκαν από
τους Ναζί και τους συμμάχους τους.

Είμαι βέβαιος ότι οι κάτοικοι της Καβάλας, τόσο ως πρόσωπα, όσο και ως συλλογικές
μορφές έκφρασης, θα φροντίσουν ώστε, σύντομα, το μνημείο με την μορφή που αυτό έχει
ήδη φιλοτεχνηθεί να βρεθεί στη θέση στην οποία ο Δήμος έχει αποφασίσει ότι θα
φιλοξενηθεί.

Ως Ορθόδοξος Χριστιανός αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος για το θέμα που έχει
ανακύψει διότι θα ήταν σαν να μας ζητά κάποιος να αφαιρέσουμε ή να αλλοιώσουμε, για
«αισθητικούς λόγους», το σημείο του σταυρού από τον τάφο των παππούδων μας που
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Οι Έλληνες Εβραίοι που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί
δεν έχουν τάφο στο χώμα της πατρίδας μας για να κοσμεί την επιτύμβια στήλη του το
Αστρο του Δαβίδ, γιατί τάφος τους είναι ο ουρανός και η γη, εκεί που κατέληξαν οι στάχτες
από τα κρεματόρια.

Δείτε &Epsilon;&Delta;&Omega; το Δελτίο Τύπου

Διαβάστε σχετικά:

- &Alpha;&Pi;&Alpha;&Nu;&Tau;&Eta;&Sigma;&Eta; &Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Kappa;&Iota;&Sigma;&Epsilon; &Pi;&Rho;&Omicron;&Sigma; &Tau;&Eta;
&Delta;&Eta;&Mu;&Alpha;&Rho;&Chi;&Omicron;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Omicron; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;
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&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma;

- &Epsilon;&Xi;&Eta;&Gamma;&Eta;&Sigma;&Epsilon;&Iota;&Sigma;
&Alpha;&Pi;&Omicron; &Tau;&Eta; &Delta;&Eta;&Mu;&Alpha;&Rho;&Chi;&Omicron;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Omicron; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;
&Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma;

- &Alpha;&Nu;&Tau;&Iota;&Delta;&Rho;&Alpha;&Sigma;&Epsilon;&Iota;&Sigma;
&tau;&omega;&nu; &Pi;&Omicron;&Lambda;&Iota;&Tau;&Iota;&Kappa;&Omega;&Nu;
&Kappa;&Omicron;&Mu;&Mu;&Alpha;&Tau;&Omega;&Nu; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Eta;&Nu; &Alpha;&Nu;&Alpha;&Beta;&Omicron;&Lambda;&Eta;
&Tau;&Epsilon;&Lambda;&Epsilon;&Tau;&Eta;&Sigma;
&Epsilon;&Gamma;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Nu;&Iota;&Omega;&Nu;
&Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma;

- &Alpha;&Nu;&Alpha;&Kappa;&Omicron;&Iota;&Nu;&Omega;&Sigma;&Eta;
&Tau;&Omicron;&Upsilon; &Kappa;&Iota;&Sigma;&Epsilon; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Eta;&Nu; &Alpha;&Nu;&Alpha;&Beta;&Omicron;&Lambda;&Eta;
&Tau;&Epsilon;&Lambda;&Epsilon;&Tau;&Eta;&Sigma;
&Alpha;&Pi;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Lambda;&Upsilon;&Pi;&Tau;&Eta;&Rho;&Iota;
&Omega;&Nu; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma; &Sigma;&Tau;&Eta;&Nu;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;

&Alpha;&Pi;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Lambda;&Upsilon;&Pi;&Tau;&Eta;&Rho;&Iota;
&Alpha; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma; &Sigma;&Tau;&Eta;&Nu;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha; ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 7.6.2015
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