ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΙΧΤΕΡ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απέστειλε την παρακάτω επιστολή
προς τον διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή» κ. Αλέξη Παπαχελά αναφορικά
με τις δηλώσεις του καθηγητή Χάιντς Ρίχτερ, για τη διάθεση γερμανικών
αποζημιώσεων προς Έλληνες Εβραίους, που δημοσιεύθηκαν στο φύλλο της
Καθημερινής της 17.2.16, ύστερα από σχετική τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ. Η
επιστολή του ΚΙΣΕ δημοσιεύθηκε στην &quot;Καθημερινή&quot; της 23.2.2016:

«Την ικανοποίησή μας για την πρόσφατη αθώωση του κ. Χάιντς Ρίχτερ –πιστεύουμε
σταθερά ότι η ιστορική έρευνα δεν ποινικοποιείται- τη διαδέχτηκε οδυνηρή έκπληξη, από
ορισμένες διατυπώσεις του για τους Εβραίους της Ελλάδας στην εκπομπή του Σκάι
«Ιστορίες», σε συζήτηση μαζί σας, οι οποίες μάλιστα αποτυπώθηκαν με ακόμη
δυσμενέστερο τρόπο σε (ανυπόγραφο) ρεπορτάζ της Καθημερινής (17.02.2016, «Για όλα
φταίει το πελατειακό κράτος», σ. 16). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Ρίχτερ φαίνεται να
πιστεύει ότι «μεγάλο μέρος των γερμανικών αποζημιώσεων «φαγώθηκε» από το
πελατειακό κράτος είτε γιατί πήγε -για παράδειγμα- στους Εβραίους που ψήφισαν το τότε
κυβερνών κόμμα[…]».

Ο κ. Ρίχτερ θεωρεί ότι για όλα τα δεινά της χώρας μας ευθύνεται το πελατειακό κράτος.
Μπορεί να έχει δίκιο. Το ίδιο άλλωστε πιστεύουν και πολλοί άλλοι. Έχει όμως καταφανώς
άδικο όποιος, για να θεμελιώσει την πεποίθηση αυτή, ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες Εβραίοι
«έφαγαν» τις γερμανικές αποζημιώσεις, με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους προς το τότε
κυβερνών κόμμα. Ας μας επιτραπεί λοιπόν να κάνουμε, προς χάρη των αναγνωστών σας,
τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Πρώτον: Όποιος αποφασίζει να μιλήσει για τις γερμανικές αποζημιώσεις προς τους
Έλληνες Εβραίους πρέπει να θέτει ως αφετηρία της σκέψης και του λόγου του ότι οι
Εβραίοι της χώρας μας εξοντώθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί σε ποσοστό που εγγίζει το
90%, ένα από τα μεγαλύτερα όλης της Ευρώπης. Δεν επέζησαν δηλαδή και τόσοι πολλοί,
ώστε να λάβουν ή να «φάνε» αποζημιώσεις.

Δεύτερον: Το συνολικό ποσό των 115 εκατομμυρίων μάρκων, που κατέβαλε ως
επανορθωτική αποζημίωση η Γερμανία προς την Ελλάδα, βάσει της συμφωνίας του 1960,
δεν προοριζόταν μόνο για τους λιγοστούς Έλληνες Εβραίους, αλλά για όλους τους
πληγέντες από τη ναζιστική θηριωδία Έλληνες πολίτες.
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Τρίτον: Τα ποσά που δικαιούνταν οι Έλληνες Εβραίοι διανεμήθηκαν σε αυτούς μέσω του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ), χωρίς πιστοποιητικά πολιτικών
φρονημάτων και κομματικών προτιμήσεων.

Τέταρτον: Πόσο ενδιαφέρον είχαν άραγε για το όποιο κυβερνών κόμμα οι δυο-τρεις
χιλιάδες ψήφοι των Εβραίων, ώστε να έρθει σε συναλλαγή μαζί τους και να τους
διευκολύνει να «φάνε» τις γερμανικές αποζημιώσεις;

Δεν είναι πρόθεσή μας να κάνουμε λόγο εδώ για το μεγάλο ζήτημα των γερμανικών
επανορθώσεων, ούτε θα θίξουμε το σταθερό αίτημα του ΚΙΣΕ να μας αποδοθεί ο αρπαγείς
από τους Ναζί νομισματικός χρυσός των Εβραίων, μαζί με άλλες δίκαιες αξιώσεις των
ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων. Με την επιστολή αυτή θέλουμε απλώς να τονίσουμε, για
άλλη μια φορά, ότι είναι επιστημονικά και ηθικά απαράδεκτο να σπιλώνεται συλλήβδην και
ατεκμηρίωτα, μια κοινωνική ομάδα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή».

Διαβάστε σχετικά:

- &Kappa;&alpha;&theta;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;ή, 17.2.16, &laquo;&Chi;.
&Rho;&Iota;&Chi;&Tau;&Epsilon;&Rho;: &Gamma;&iota;&alpha; ό&lambda;&alpha;
&phi;&tau;&alpha;ί&epsilon;&iota; &tau;&omicron;
&pi;&epsilon;&lambda;&alpha;&tau;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;ό
&kappa;&rho;ά&tau;&omicron;&sigmaf;&raquo;.

- &Delta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &epsilon;&delta;ώ &tau;&eta;&nu;
&tau;&eta;&lambda;&epsilon;&omicron;&pi;&tau;&iota;&kappa;ή
&sigma;&upsilon;&nu;έ&nu;&tau;&epsilon;&upsilon;&xi;&eta;
&tau;&omicron;&upsilon; &Chi;. &Rho;ί&chi;&tau;&epsilon;&rho;,
&laquo;&Iota;&sigma;&tau;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf;&raquo;,
&Sigma;&Kappa;&Alpha;Ϊ 16.2.16.
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