ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τα ξημερώματα της 19.4.11, πρώτη ημέρα του Πέσαχ, βάνδαλοι παραβίασαν την πίσω
πόρτα της Συναγωγής Κέρκυρας, στο κέντρο της πόλης στην οδό Βελισαρίου, και αφού
συγκέντρωσαν προσευχολόγια στο κέντρο Συναγωγής μπροστά στο Εχάλ έβαλαν φωτιά. Η
εμπρηστική ενέργεια θα μπορούσε να είχε καταστρέψει ολοσχερώς το εσωτερικό της
Συναγωγής, με το ξυλόγλυπτο Εχάλ και τα ξύλινα στασίδια, γεγονός που απετράπη χάρη
στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΚΙΣΕ, σε συνεργασία με την Ι.Κ. Κέρκυρας, καθώς και οι
αντιδράσεις τόσο της Κυβέρνησης όσο και των τοπικών φορέων του νησιού.
Το ΚΙΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στον ελληνικό και ξένο
Τύπο: «Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο Ελληνικός
Εβραϊσμός εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο την εισβολή αγνώστων στη Συναγωγή της Κέρκυρας και τον εντός του ιερού αυτού
χώρου εμπρησμό ιερών βιβλίων – προσευχολογίων και συμβόλων της εβραϊκής θρησκείας.
Την Κέρκυρα, που έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι μια από τις πόλεις με τα υψηλότερα
ποσοστά αφανισμού των Εβραίων κατοίκων της στο Ολοκαύτωμα, την πόλη που οι Εβραίοι
έχουν μια ιστορική παρουσία αιώνων με συνεισφορά στη ζωή της και τον πολιτισμό της, τη
γενέτειρα του συγγραφέα και φιλόσοφου Αλμπέρ Κοέν, επιλέγουν κάποιοι να χτυπήσουν με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι οπαδοί του Χίτλερ ξεκίνησαν την εφαρμογή του σχεδίου της
«Τελικής Λύσης» του εβραϊκού προβλήματος: Με το κάψιμο βιβλίων και συναγωγών. Και
θέλουν προφανώς να συνοδεύσουν και συμβολικά τις απαράδεκτες πράξεις τους, αφού
επιλέγουν την ιερή ημέρα του εβραϊκού Πάσχα, την ημέρα που οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο
γιορτάζουν την απελευθέρωση των προγόνων τους από τον Αιγυπτιακό ζυγό, την ημέρα που
συμβολίζει την ελευθερία, ο Αντισημιτισμός εκδηλώνεται με το χειρότερο τρόπο για να
εκφράσει το μίσος και το φανατισμό.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, η κοινωνία δεν μπορεί να επιτρέψει ή να ανεχθεί τον Αντισημιτισμό,
διότι τέτοιου είδους ενέργειες καταργούν τον πολιτισμό μας, την ανθρωπιά μας, την
αξιοπρέπεια μας, τη Δημοκρατία μας.
Οι αρμόδιες Αρχές -Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομική Διεύθυνση και Πυροσβεστικήπαρενέβησαν εγκαίρως και απέτρεψαν τον εμπρησμό ολόκληρης της ιστορικής Συναγωγής
της Κέρκυρας. Είναι, όμως, καθήκον και υποχρέωση όλων, η άμεση σύλληψη των δραστών
και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, διότι οι σημερινοί εμπρηστές των βιβλίων και των
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ιερών συμβόλων του εβραϊκού λαού, είναι οι μελλοντικοί εγκληματίες εναντίον των αρχών
της Δημοκρατίας και των αξιών του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Είναι κυρίως καθήκον των
Κερκυραίων να προστατεύσουν την ιστορία και την τιμή της πόλης τους».
Με ανακοινώσεις τους την ίδια ημέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής και η
υπουργός Παιδείας κα Α. Διαμαντοπούλου καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση αυτή την
οποία χαρακτήρισαν ως «ανήθικη και αποτρόπαια».
Η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας επίσης αντέδρασε σύσσωμη: Ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης
εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. Επίσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α. Γκερέκου, ο
βουλευτής της ΝΔ Ν. Δένδιας, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μπ. Χαραλάμπους, ο περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων Σπ. Σπύρου, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γ. Τρεπεκλής, η ΝΕ του ΣΥΝ Κέρκυρας, ο
αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Στ. Γκίκας, έκαναν δηλώσεις
καταδικάζοντας την επίθεση.
Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα ενώ είναι σε τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ι.Κ.
Κέρκυρας κ. Μωϋσή Βελέλη. Το ΚΙΣΕ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης με ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή στις 20.4.11 προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη έθεσε το θέμα
της προστασίας των τόπων λατρείας καταλήγοντας: «
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την ανάληψη και στήριξη πρωτοβουλιών που θα
συμβάλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού στο
πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για ισονομία των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως
θρησκεύματος; Ποια μέτρα θα λάβει για την αντιμετώπιση των αντισημιτικών στερεοτύπων
και της διαιώνισης των προκαταλήψεων στον ελληνικό δημόσιο βίο, μια πραγματικότητα
που θίγει σε παλαιότερη, αλλά επίκαιρη έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας (EUMC);».
Απαντώντας στην ερώτηση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσής τόνισε
ότι &quot;τέτοιου είδους επιθέσεις συνδέονται περισσότερο με τη γενικότερη άνοδο της
βίας και λιγότερο με την άνοδο του αντισημιτισμού&quot;, υποστηρίζοντας ότι &quot;η
Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν θα γίνει ποτέ μια χώρα τυφλού μίσους και ρατσισμού&quot;.
Ανέφερε, επίσης, ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε στην έκδοση
διαταγής με θέμα &quot;Αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας
και της μη ανεκτικότητας, κατά την αστυνομική δράση&quot;, στην οποία τονίζεται ότι ο
σεβασμός του τρόπου ζωής όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως, αποτελεί βασική υποχρέωση
των αστυνομικών. Παράλληλα, ο κ. Παπουτσής γνωστοποίησε ότι έχουν ληφθεί
επιπρόσθετα μέτρα προστασίας της συναγωγής της Κέρκυρας.
* Παρακάτω θα βρείτε βίντεο από τον βανδαλισμό στο you tube: www.youtube.com/watch
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