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Στις 23.10.2021, ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ ανάρτησε στη σελίδα του στο facebook&nbsp; την
παρακάτω «Ανοικτή επιστολή» προς τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
καθηγητή κ. Άκη Τσελέντη, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι: «Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες
θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί, και μόνο εμείς».

Ανοικτή επιστολή προς τον καθηγητή κ. Άκη Τσελέντη:

«Πραγματικά κύριε καθηγητά θαυμάζω την επιστημονική σας κατάρτιση και την
επικοινωνιακή σας ικανότητα να εξηγείτε τα σεισμικά φαινόμενα με λόγια απλά και
κατανοητά από όλους μας. Με έκπληξη διάβασα λοιπόν τις δηλώσεις σας και επιτρέψτε μου
να αμφισβητήσω τη δυνατότητά σας να ανεχθείτε το γεγονός ότι σε τούτη εδώ τη χώρα
ζουν και Έλληνες με διαφορετικό θρήσκευμα από το δικό σας. Πιστέψτε με, εξίσου
πατριώτες με εσάς, που έχυσαν αίμα για την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της
πατρίδας τους. Η αλήθεια είναι ότι στις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου που τελείωσα
στην Αθήνα, δέσποζαν εικόνες της Ορθοδοξίας και οι συμμαθητές μου έκαναν την προσευχή
τους και το σταυρό τους κάθε πρωί. Η πίστη μου στην Εβραϊκή θρησκεία, δεν κλονίσθηκε
κύριε καθηγητά μου. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, και κυρίως της πίστης στο Θεό,
ήταν και είναι αμοιβαία δεδομένος, ανεξαρτήτως των εικόνων και των θρησκευτικών
συμβόλων που κρέμονται ή δεν κρέμονται σε κάποιο τοίχο.

Σημείωσα δε με ενδιαφέρον κύριε καθηγητά την αναφορά σας: «Εμείς οι χριστιανοί
ορθόδοξοι Έλληνες θα πολεμήσουμε, αν χρειαστεί, και μόνο εμείς».

Σοβαρά μιλάτε κύριε καθηγητά; Οι ομόθρησκοί μου και εγώ υπηρετήσαμε και υπηρετούμε
στον Ελληνικό στρατό. Από που αντλείτε το δικαίωμα να με αποκλείσετε από την
υπεράσπιση της πατρίδας μου, αν χρειαστεί; Επειδή δεν είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος;
Δηλαδή για να την υπερασπιστώ θα πρέπει να αλλαξοπιστήσω; Μήπως επιθυμείτε και την
εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος Ιεράς Εξέτασης, μιας βασίλισσας Ισαβέλλας, ας πούμε, που
εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους από την Ισπανία επειδή αρνήθηκαν να
αλλαξοπιστήσουν;

Κάνατε ένα τραγικό λάθος κύριε Τσελέντη, που ελπίζω και εύχομαι να προκύπτει από
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άγνοια και όχι από σκοπιμότητα ή ιδεολογική τοποθέτηση. Χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι
έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στη Μικρά Ασία και στο Ελληνοϊταλικό μέτωπο!
Εκατοντάδες συμμετείχαν στην αντίσταση κατά του Γερμανού κατακτητή, για την
απελευθέρωση της χώρας. Τον Εθνικό Ύμνο της χώρας τους τραγουδούσαν όταν 60.000
Έλληνες Εβραίοι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς. Σας προσκαλώ κύριε
Τσελέντη να έρθετε να επισκεφθείτε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και ίσως τότε
αντιληφθείτε ότι τούτη εδώ τη χώρα τη νοιάζονται και Έλληνες, που δεν είναι Χριστιανοί
Ορθόδοξοι … με ή χωρίς εικόνες στα δωμάτια νοσηλείας. Γιατί η ασθένεια είναι ίδια για
όλους τους ανθρώπους, γιατί το χρώμα του αίματος είναι το ίδιο κόκκινο σε όλους,
ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής η θρησκείας.

*Υστερόγραφο: ελπίζω μετά την επίσκεψή σας να ανασκευάσετε τις δηλώσεις σας!».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

«Εδώ είναι Ελλάδα και όχι Μωαμεθανιστάν» -Ξέσπασμα Τσελέντη για
εικονίσματα που βγήκαν από δωμάτια νοσηλείας
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