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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το μήνυμα του κ. Μαργαρίτη Σχοινά: «Απόλυτη καταδίκη της βεβήλωσης των ιερών
εβραϊκών χώρων στη Λάρισα. Η εβραϊκή ζωή ήταν, είναι και θα είναι τμήμα των Ευρωπαϊκών
κοινωνιών. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ανοιχτές και ελεύθερες κοινωνίες. Καμιά
ανοχή στον φανατισμό, στη μισαλλοδοξία και στον αντισημιτισμό».

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων: "Η βεβήλωση του Μνημείου του
Ολοκαυτώματος και της Συναγωγής στη Λάρισα είναι ασφαλώς μια καταδικαστέα πράξη.
Είναι εξαιρετικά θετικό γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται ότι βρήκε τον αυτουργό.
Είναι, όμως, ιδιαίτερα λυπηρό ότι ο δράστης χρησιμοποίησε το ιερό σύμβολο του Σταυρού
για να βεβηλώσει το Μνημείο του Ολοκαυτώματος και την Συναγωγή. Πρόκειται ουσιαστικά
για διπλή βεβήλωση, εξ ου και είναι άκρως ενθαρρυντικό ότι η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και
Τυρνάβου καταδίκασε με τον πιο σαφή τρόπο αυτή την ειδεχθή πράξη. Το θρησκευτικό
μίσος δεν έχει καμία θέση σε καμία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία."

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών: Καταδικάζουμε την ειδεχθή βεβήλωση, χθες,
του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Λάρισα. Η αποτρόπαια αυτή πράξη προσβάλλει τη μνήμη
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και δεν συνάδει με τον ελληνικό πολιτισμό και τις αξίες
της ελληνικής κοινωνίας.

Τέτοιες ενέργειες υπενθυμίζουν την ανάγκη εγρήγορσης για την προάσπιση των ηθικών
αξιών μας έναντι του ρατσισμού, του μίσους και του φανατισμού.

Ανακοίνωση Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης: «Μετά τήν γνωστοποίηση τῆς βεβήλωσης
τοῦ Μνημείου Θυμάτων Ὁλοκαυτώματος καί τοῦ κτιρίου τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας
Λάρισας ἀπό ἄγνωστο ἀκτιβιστή ντυμένο στά μαῦρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος ἐκφράζει τήν λύπη του γιά τό ἀπαράδεκτο συμβάν καί
καταδικάζει τόσο αὐτήν ὅσο καί κάθε μορφῆς ἐνέργειες πού προσβάλλουν τό θρησκευτικό
συναίσθημα καί ἐπιδιώκουν τήν ἀντιπαράθεση μεταξύ Θρησκειῶν. Εἰδικά στή Λάρισα, ἡ
μακραίωνη συμπόρευση καί ἀλληλεγγύη Ὀρθοδόξων καί Ἰσραηλιτῶν σέ καιρούς εἰρήνης καί
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στίς κοινές ἱστορικές περιπέτειες, μάλιστα δέ κατά τήν γερμανική κατοχή ὁπότε μέ
διάφορους τρόπους ὁ πληθυσμός τῆς περιοχῆς μας ἔσπευσε νά προστατεύσει καί νά
βοηθήσει τούς συμπολίτες μας Ἰσραηλίτες, ἔχουν χαλκεύσει ἀκατάλυτους δεσμούς, τούς
ὁποίους δέν μπορεῖ νά διασαλεύσει ἡ μεμονωμένη ἐνέργεια ἑνός ἄγνωστου στήν πόλη μας
καί ὁπωσδήποτε ἄσχετου μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Προσευχόμαστε νά κατανοήσουν οἱ
ἄνθρωποι ὅτι μέ τέτοια περιστατικά βεβήλωσης καί ἱεροσυλίας, ἀναιρεῖται τό μήνυμα τοῦ
Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στή γῆ».

Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης: «Στο μνημείο θυμάτων του
Ολοκαυτώματος και στη Συναγωγή της Λάρισας, η πόλη ολόκληρη τιμά τη μνήμη των
Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν στα κρεματόρια του ναζισμού.

Κάθε ενέργεια βεβήλωσης των μνημείων αυτών είναι προσβολή στην πόλη μας και
απολύτως καταδικαστέα απ΄ όλους.

Οι κάτοικοι της Λάρισας, στο βάθος των αιώνων έχουν μάθει να ζουν αρμονικά ασχέτως
καταγωγής και θρησκευτικών προτιμήσεων. H μισαλλοδοξία και ο φανατισμός δεν έχουν
θέση στην πόλη μας».

Τους βανδαλισμούς καταδίκασαν επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τα
Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
, ο
αν. γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής N. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας
,ο
βουλευτής Θάνος Πλεύρης
, το
κόμμα Ελληνική Λύση
και οι πρεσβείες των
ΗΠΑ
και της
Πολωνίας
.
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