ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατά το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2010 παρουσιάστηκε αυξημένος αριθμός
βεβηλώσεων σε εβραϊκά μνημεία στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Κομοτηνή και
στην Καβάλα. Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος ζήτησε αμέσως από τους αρμόδιους υπουργούς να
ληφθούν τα κατάλληλα αστυνομικά μέτρα ώστε όχι μόνον να προστατευθούν τα
μνημεία αλλά και να συλληφθούν οι ένοχοι. Αποτέλεσμα των έντονων ενεργειών
του Κ.Ι.Σ. ήταν ότι, για πρώτη φορά, συνελήφθησαν αμέσως οι ένοχοι των
βεβηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή.

Στο ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14.5.2010, βάνδαλοι ρατσιστές βεβήλωσαν
το εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης εκσφενδονίζοντας μολότωφ σε τάφους και
αναγράφοντας αντισημιτικά συνθήματα και ναζιστικά σύμβολα στον τοίχο και τους
διαδρόμους του νεκροταφείου.
Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ενεργώντας άμεσα,
εξέδωσαν τα παρακάτω Δελτία Τύπου:
* Του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος (14.5.10).- «Η αθώωση από την Ελληνική Δικαιοσύνη του -κατά
δήλωσή του- ναζιστή Κ. Πλεύρη για τα όσα συκοφαντικά, αλλά προπάντων σαφώς
απειλητικά εξέφρασε κατά των Εβραίων της Ελλάδος, άρχισε να έχει τις συνέπειες που
είχαν προβλεφτεί. Έτσι, χθες, ρατσιστές αντισημίτες μετέτρεψαν τις απειλές σε
αναίσχυντη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης πετώντας μολότωφ και
καταστρέφοντας τάφους.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος είχε προειδοποιήσει για το πού θα οδηγούσε
η αθώωση του υβριστή Πλεύρη, αλλά δεν εισακούστηκε.
Όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, σε εποχές κρίσιμες μία από τις
εύκολες διεξόδους στις οποίες οι αντισημίτες οδηγούν τους λαούς είναι ο αντισημιτισμός.
Και πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κανείς δεν έδινε την πρέπουσα σημασία στις
κατηγορίες και στις ενέργειες των ναζιστών κατά των Εβραίων μέχρις ότου η καταστροφή
έφτασε στην πόρτα του κάθε Ευρωπαίου.
Πριν να είναι και πάλι πολύ αργά όλοι –Κυβέρνηση και άτομα- οφείλουν να απομονώσουν
και να καταδικάσουν έμπρακτα τους νοσταλγούς του Χίτλερ».
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* Της Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (14.5.10).- «Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης εκφράζει τη
λύπη και την αγανάκτησή της και καταδικάζει απερίφραστα τη βεβήλωση του Εβραϊκού
Νεκροταφείου Θεσσαλονίκης, τον εμπρησμό τάφων και την προσπάθεια καταστροφής του
ιερού αυτού τόπου από ομάδα νεαρών ακραίων εθνικιστών τα ξημερώματα σήμερα.
Εκφράσεις όπως «Φωτιά στους Εβραίους», «Juden Raus», «Sieg Heil», η χρήση ναζιστικών
συμβόλων όπως ο αγκυλωτός σταυρός, που γράφτηκαν στην περίφραξη του νεκροταφείου,
και ακόμα περισσότερο η προσβολή των νεκρών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη,
δημοκρατική κοινωνία μας. Η Αστυνομία προέβη σε 3 προσαγωγές υπόπτων και είμαστε
πεπεισμένοι ότι η Πολιτεία θα καταδικάσει την αποτρόπαια αυτή πράξη και θα λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να τιμωρηθούν οι δράστες. Πρέπει να εξαλειφθούν παρόμοια
φαινόμενα αντισημιτισμού και να ξεριζωθούν τέτοιες αντιλήψεις ακόμη και από τους
ελάχιστους θιασώτες, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων των πολιτών».

Με επιστολή της προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική
Κοινότητα ζήτησε τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των εβραϊκών ιδρυμάτων. Το
Κ.Ι.Σ. σε επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη ζήτησε
την προστασία των εβραϊκών χώρων, ενώ σε αντίστοιχη επιστολή προς τον υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κ. Δ. Σαλτιέλ τονίζει ότι «η
ενέργεια αυτή είναι έμπρακτο αποτέλεσμα των απειλών που είχε εκφράσει ο κατά δήλωσή
του ναζιστής Κ. Πλεύρης».

Η Κυβέρνηση καταδίκασε τους βανδαλισμούς με ανακοίνωση του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου, κ. Γιώργου Πεταλωτή (14.5.2010), η οποία αναφέρει: «Η Κυβέρνηση
καταδικάζει απερίφραστα τους βανδαλισμούς στο εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης.
Τέτοια φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική
κοινωνία, η οποία στέκεται απέναντι σε ενέργειες βίας και εθνικισμού. Οι αρμόδιες αρχές
θα πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο ώστε οι υπεύθυνοι αυτών των πράξεων να οδηγηθούν, το
συντομότερο δυνατό, ενώπιον της δικαιοσύνης».

Όπως αναφέρει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε Δελτίο Τύπου της
15.5.2010: «Συνελήφθησαν, χθες 14.05.10 και κατά τις πρωινές ώρες, από αστυνομικούς
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τρεις (3) νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 21, 18 και 17
ετών, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις σχετικές με περιύβριση
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νεκρών, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για
παράβαση του ν. περί Όπλων. Συγκεκριμένα, οι τρεις νεαροί μετέβησαν, την 03.50 ώρα, στη
συμβολή των οδών Κ. Δημητρίου και Ζ. Καρέλλη, στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπου με
χρήση σπρέι, ανέγραψαν συνθήματα στο εξωτερικό τοιχίο του Εβραϊκού Κοιμητηρίου, στο
οδόστρωμα, καθώς και στον τοίχο παρακείμενης μονοκατοικίας. Στη συνέχεια, και ενώ η
18χρονη κατόπτευε τον γύρω χώρο, ο 17χρονος από κοινού με τον 21χρονο, εκσφενδόνισαν
τρεις (3) βόμβες μολότοφ κατά του Κοιμητηρίου, χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Επιπλέον,
συνελήφθη και τέταρτος ημεδαπός, ηλικίας 21 ετών, για υπόθαλψη εγκληματία και
παρασιώπηση εγκλημάτων, καθώς γνώριζε τις προθέσεις και τα πράξεις των συνομηλίκων
του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του τελευταίου (21 ετών), εντοπίστηκε
ένα σπαθί, ενώ στην κατοχή του 17χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Οι
συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης».

Στη ΡΟΔΟ

Στις 16.5.10 άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στη Ρόδο και στις
13.6.10 σημειώθηκε δεύτερο κρούσμα με την αναγραφή του συνθήματος “JudenRaus” στον
εξωτερικό τοίχο της Συναγωγής του νησιού.
Για το πρώτο περιστατικό το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
«Ο βανδαλισμός του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Ρόδο, λίγες μόνον ημέρες μετά την
αντίστοιχη επίθεση κατά του εβραϊκού νεκροταφείου Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί μία
επικίνδυνη τάση αύξησης των αντισημιτικών φαινομένων στη χώρα μας. Βάνδαλοι
ρατσιστές, χρησιμοποιώντας βαρύ αντικείμενο, κατέστρεψαν το Άστρο του Δαυίδ και
ράγισαν τη μία πλευρά του γρανιτένιου Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ρόδου.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απηύθυνε επιστολές προς τους υπουργούς
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη, καθώς και προς
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γ. Πεταλωτή ζητώντας τη σύλληψη των δραστών αλλά και
την προστασία των εβραϊκών Μνημείων και Ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα. Παράλληλα,
επιστολές απευθύνθηκαν προς το νομάρχη Δωδεκανήσου κ. Γ. Μαχαιρίδη και το δήμαρχο
Ρόδου κ. Χ. Χατζηευθυμίου ζητώντας τις ενέργειές τους για την αποκατάσταση των ζημιών.
Η Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδος δεν εισακούστηκε όταν είχε έγκαιρα προειδοποιήσει
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για τις συνέπειες της αθώωσης του Κ. Πλεύρη, ο οποίος, μέσα από το αντισημιτικό βιβλίο
του, ρητά προτρέπει σε πράξεις βίας κατά των Ελλήνων Εβραίων.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος την ύστατη στιγμή καλεί την κοινή γνώμη, την
Κυβέρνηση, κάθε αρμόδιο και κάθε δημοκράτη πολίτη να αντιληφθεί πού οδηγεί ο
κατευθυνόμενος από το φασισμό αντισημιτισμός και να αντιδράσει έντονα».
Ο νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, σε σχετική απάντησή του προς τον
πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, εκφράζει τη λύπη και τον αποτροπιασμό του
για τη βεβήλωση του Μνημείου και αναφέρει: «Οφείλουμε και εγγράφως να σας
ενημερώσουμε, ότι μετά από αυτοψία στον χώρο, έδωσα προσωπική εντολή για
αποκατάσταση των ζημιών, με τη Νομαρχία να αναλαμβάνει το κόστος των απαιτούμενων
εργασιών».
Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Ροδίων κ. Χατζής Χατζηευθυμίου, σε επιστολή του
προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, εκφράζει την λύπη και το θυμό του για αυτές τις
ενέργειες και αναφέρεται στην προσφορά των Ροδιτών Εβραίων.
Η Ι.Κ. Ρόδου με επιστολή της προς τον δήμαρχο εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη
στάση του Δήμου.

Για την αναγραφή αντισημιτικών συνθημάτων στον εξωτερικό τοίχο της Συναγωγής, η Ι.Κ.
Ρόδου ενημέρωσε το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, κατήγγειλε το συμβάν στην Αστυνομία και μερίμνησε
για τη διαγραφή των συνθημάτων. Ακολούθως το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος απηύθυνε επιστολές στον
δήμαρχο Ροδίων, ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν στο
μέλλον ανάλογα κρούσματα, καθώς και στον Αστυνομικό Διευθυντή Δωδεκανήσου ζητώντας
να «ληφθούν από την πλευρά της Αστυνομίας αυξημένα μέτρα περιφρούρησης των χώρων
εβραϊκού ενδιαφέροντος».

Στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Άλλη μία βεβήλωση εβραϊκού μνημείου προκλήθηκε στην Κομοτηνή, στις αρχές του Ιουνίου
2010, στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, με γκράφιτι και αγκυλωτούς σταυρούς στην μπροστινή
πλευρά του. Ο δράστης συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βεβήλωσης και οδηγήθηκε στο
αυτόφωρο, όπου η δίκη του προσδιορίστηκε σε τακτική δικάσιμο τον Σεπτέμβριο.
Όπως γράφει η εφημερίδα «Ο Χρόνος» της Κομοτηνής (5.6.2010) ο φοιτητής που
συνελήφθη «δεν υπολόγισε ότι υπήρχαν αυστηρά μέτρα περιφρούρησης και η ενέργειά του
έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα τη σύλληψή του». Το Κ.Ι.Σ.Ε. απέστειλε επιστολές
στον δήμαρχο Κομοτηνής κ. Δημ. Κοτσάκη, καθώς και στον Αστυνομικό Διευθυντή Ροδόπης
με τις οποίες εκφράζει την ικανοποίησή του για την «έγκαιρη αντίδραση των οργάνων
ασφαλείας της Κομοτηνής». Σε απάντησή του προς το ΚΙΣΕ ο δήμαρχος Κομοτηνής δήλωσε
την «απερίφραστη καταδίκη του συμβάντος» και ενημέρωσε ότι προέβη στην απάλειψη των
συνθημάτων από το Μνημείο.
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Στην ΚΑΒΑΛΑ

Η Βόρεια Ελλάδα έγινε για άλλη μία φορά στόχος αντισημιτών και συγκεκριμένα η Καβάλα,
όπου στον τοίχο που περιβάλει το εβραϊκό νεκροταφείο γράφτηκε το σύνθημα «εβραίοι
εγκληματίες». Το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός έστειλε
επιστολή στον δήμαρχο Καβάλας κ. Κων. Σινιτσή, με την οποία ζητά από το Δήμο να
μεριμνήσει για την απάλειψη των συνθημάτων καθώς και στην Αστυνομική Διεύθυνση
Καβάλας με την οποία ζητά να ληφθούν «μέτρα για τη σύλληψη των δραστών και την
περιφρούρηση του χώρου προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων
περιστατικών».
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