ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ» ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Τ

Κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα τελούνται στη χώρα μας διάφορα έθιμα. Ένα
από αυτά είναι και το «κάψιμο του Ιούδα», το οποίο πραγματοποιείται σε ορισμένες
περιοχές της χώρας κατά την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Το έθιμο αυτό διαιωνίζει
αντισημιτικά αισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Από την πλευρά μας, ως Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, έχουμε κατά το
παρελθόν προβεί επανειλημμένως σε διαβήματα προς αρμόδιους φορείς προκειμένου να
σταματήσει και στη χώρα μας η τέλεση του εθίμου αυτού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το
γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, με τις Συνοδικές Εγκυκλίους της του 1891, 1910 και
του 1918 έχει ζητήσει όπως «ρητώς απαγορευτούν τα έθιμα ταύτα».

Η έκπληξή μας, όμως, ήταν μεγάλη όταν είδαμε στον επίσημο &iota;&sigma;&tau;ό&tau
;&omicron;&pi;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon;
&Epsilon;&lambda;&lambda;&eta;&nu;&iota;&kappa;&omicron;ύ
&Omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ
&Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ
να προβάλλεται το αντισημιτικό έθιμο του καψίματος του Ιούδα για την ανάδειξη του
ελληνικού πολιτισμού και την προσέλκυση ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Οι σχετικές
καταχωρήσεις από τον ιστότοπο του ΕΟΤ διανεμήθηκαν μάλιστα σε πρόσφατο newsletter
της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον. Πιστεύουμε πως το έθιμο αυτό δεν
προσβάλλει απλώς την ελληνική εβραϊκή κοινότητα αλλά μειώνει συνολικά και τη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους υποβάλλαμε γραπτώς αίτημα στον Πρόεδρο του ΕΟΤ -με
κοινοποίηση στην Αν. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και στην
Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον- ζητώντας την απόσυρση της προβολής του εν λόγω
εθίμου από τον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2016

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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ΣΧΕΤΙΚΑ:

&quot;ΚΑΨΙΜΟ ΙΟΥΔΑ 2016&quot;: &Lambda;&Epsilon;&Sigma;&Beta;&Omicron;&Si
gma;
- &Kappa;&Rho;&Eta;&Tau;&Eta; - &Nu;&
Alpha;&Upsilon;&Pi;&Alpha;&Kappa;&Tau;&Iota;&Alpha;

- &Sigma;&tau;&omicron;&nu; &Iota;&sigma;&tau;ό&tau;&omicron;&pi;&omicron;
&tau;&omicron;&upsilon; &Kappa;&Iota;&Sigma;&Epsilon;:
&Pi;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Omicron;&Delta;&Iota;&Kappa;&Omicron;
&Chi;&Rho;&Omicron;&Nu;&Iota;&Kappa;&Alpha;, 172, 2001
&Sigma;&Epsilon;&Lambda;. 8-9 *
&Epsilon;&Gamma;&Kappa;&Upsilon;&Kappa;&Lambda;&Iota;&Omicron;&Iota;
&Iota;&Epsilon;&Rho;&Alpha;&Sigma;
&Sigma;&Upsilon;&Nu;&Omicron;&Delta;&Omicron;&Upsilon;

- &Sigma;&tau;&omicron;&nu; &Tau;ύ&pi;&omicron;: &quot;&Tau;&omicron;
&Pi;ά&sigma;&chi;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;
&mu;ί&sigma;&omicron;&upsilon;&sigmaf;&quot;,
&Epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;ί&delta;&alpha; &tau;&omega;&nu;
&Sigma;&upsilon;&nu;&tau;&alpha;&kappa;&tau;ώ&nu;, &Iota;&Omicron;&Sigma;,
11.4.2015
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