ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάσαμε με προσοχή τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών κ. Τ. Θεοδωρικάκου κατά
τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμο, αλλά είναι άξια απορίας η αναφορά του ότι
«έτσι όλοι οι Έλληνες πιστοί στη θρησκεία μας καταφέραμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτήν
την πολύ δύσκολη κατάσταση»
. Δηλαδή, οι Έλληνες πιστοί σε άλλη θρησκεία δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της
πανδημίας που έπληξε τη χώρα μας και τον κόσμο όλο; Ή μήπως, για τον κύριο Yπουργό, οι
πιστοί άλλου θρησκεύματος δεν είναι και τόσο «Έλληνες», όσο οι συμπολίτες μας
Χριστιανοί Ορθόδοξοι;

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι Έλληνες, πιστοί όλων των θρησκειών συνέβαλαν -με τη
στάση και τις πρωτοβουλίες τους- στον κοινό αγώνα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας,
θεωρούμε ότι η σχετική δήλωση του κ. Υπουργού προκαλεί διαχωρισμούς και αποκλεισμούς
που δεν συνάδουν με το πνεύμα αρμονικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των
θρησκευτικών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Θεοδωρικάκος θα
προβεί στις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Ενημερώνουμε τον κ. Yπουργό ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και οι
Ισραηλιτικές Κοινότητες της χώρας ήταν τα πρώτα θεσμικά όργανα Θρησκευτικού σκοπού
που από τις 27 Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισαν το ερμητικό κλείσιμο όλων ανεξαιρέτως των
χώρων λατρείας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ιερουργών, καθώς και την αναστολή
όλων των θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτρέποντας έτσι κάθε είδους
συνάθροιση που θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας και τηρούν
απαρέγκλιτα και αδιαπραγμάτευτα τις οδηγίες της κυβέρνησης και της επιτροπής
επιστημόνων του Yπουργείου Yγείας.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ: CNN, 3.6.2020&nbsp;
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Τ.
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ: CAPITAL, 3.6.2020
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