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Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σε άρθρα, δηλώσεις και κηρύγματά του στοχεύει
κατά σύστημα εναντίον των Εβραίων υπό την έωλη κάλυψη του «Αντισιωνισμού».
Αποκορύφωμα της επιθετικής τακτικής του υπήρξε πρόσφατη συνέντευξή του σε πρωινή
εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος έθεσε υπόψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, υπό την ιδιότητά του και ως προέδρου της Ιεράς Συνόδου, την
αντισημιτική και μισαλλόδοξη τακτική του εν λόγω Μητροπολίτη.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Με επιστολές τους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, η Ant
i-Defamation&nbsp;League
και η
American Jewish Committee&nbsp;&nbsp;
τόνισαν ότι &quot;είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό να ακούγονται τέτοια λόγια από ένα
θρησκευτικό ηγέτη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ο
αντισημιτισμός, σε όλες του τις μορφές, δεν είναι αποδεκτός&quot;. Παράλληλα,
επισήμαναν χαρακτηριστικά ότι &quot;Το να επιτραπεί να μείνουν χωρίς αντίδραση τα
αντισημιτικά σχόλια του Μητροπολίτη, θα έστελνε το αντίθετο μήνυμα στο ελληνικό κοινό
και σε εκείνους ανά τον κόσμο -μεταξύ των οποίων και η ADL- που διεξάγουν διαθρησκειακό
διάλογο, ότι δηλαδή ο αντισημιτισμός είναι ανεκτός -αν όχι υιοθετούμενος- από την
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία&quot;.
Το &Pi;&alpha;&gamma;&kappa;&#972;&sigma;&mu;&iota;&omicron;
&Epsilon;&beta;&rho;&alpha;&#970;&kappa;&#972;
&Sigma;&upsilon;&nu;&#941;&delta;&rho;&iota;&omicron; (WJC)
, το &Epsilon;&upsilon;
&rho;&omega;&pi;&alpha;&#970;&kappa;&#972;
&Epsilon;&beta;&rho;&alpha;&#970;&kappa;&#972;
&Sigma;&upsilon;&nu;&#941;&delta;&rho;&iota;&omicron;&nbsp;(EJC)
και η Σύνοδος Ευρωπαίων Ραββίνων, με ανακοινώσεις τους ζήτησαν από την ηγεσία της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Οικουμενικό Πατριάρχη να καταδικάσουν τις
αντισημιτικές δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς.
Ο Ραββίνος Joseph Sitruk, επίτιμος πρόεδρος της Συνόδου Ευρωπαίων Ραββίνων και επί
σειρά δεκαετιών Αρχιραββίνος της Γαλλίας, καθώς και ο πρόεδρος του WJC κ. Ronald
Lauder, στις δηλώσεις τους τονίζουν: &quot;Ελπίζαμε ότι τέτοιες μοχθηρές κατηγορίες δεν
θα εκφράζονταν από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία με δεδομένα τα τόσα χρόνια
διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο θρησκειών μας&quot;.
Ο πρόεδρος του EJC κ. Moshe Kantor, στη δήλωσή του κάλεσε την &quot;Ελληνική
Κυβέρνηση να εφαρμόσει τους νόμους της χώρας κατά της ρητορικής του μίσους&quot;.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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Ο &kappa;&upsilon;&beta;&epsilon;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&pi;&rho;&#972;&sigma;&omega;&pi;&omicron;&sigmaf; &kappa;.
&Gamma;. &Pi;&epsilon;&tau;&alpha;&lambda;&omega;&tau;&#942;&sigmaf;
, με δήλωσή
του στις 23.12.2010, καταδίκασε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τις απόψεις του
Μητροπολίτη Πειραιώς. Η δήλωση χαρακτηριστικά αναφέρει: «
Δεν είναι στο ρόλο της Κυβέρνησης να κρίνει και να σχολιάζει δηλώσεις ιερέων.
Είναι όμως υποχρέωσή της να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους από όποιον κι εάν
εκφέρεται. Είναι υποχρέωσή της να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το
ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο. Προσβάλλουν την Ελλάδα. Προσβάλλουν τον
πολιτισμό μας. Προσβάλλουν την ίδια την κοινωνία μας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας
είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα.
Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας, τις καταδικάζουν
απερίφραστα».
Με νέα ανακοίνωσή της, η American Jewish Committee χαιρέτισε την
άμεση αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Από την πλευρά της Εκκλησίας, η
&Iota;&epsilon;&rho;&#940;
&Alpha;&rho;&chi;&iota;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;&omicron;&pi;&#942;
&Alpha;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf;
εξέδωσε ανακοίνωση (23.12.2010) στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αμερικής
καταδικάζει κάθε παρόμοια δήλωση και εκφράζει την λύπη της για τις απαράδεκτες
εκφράσεις οι οποίες δεν έπρεπε καν να είχαν λεχθεί. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θεωρεί τα
εκφρασθέντα σχόλια πολύ προσβλητικά και εντελώς απορριπτέα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αμερικής, η οποία έχει ηγετικό ρόλο στον διαθρησκειακό διάλογο, επιβεβαιώνει τις από
μακρού θετικές σχέσεις της με την Ισραηλιτική κοινότητα εδώ και στο εξωτερικό και
θλίβεται μαζί της για τις αντισημιτικές δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές
ούτε των αισθημάτων και της στάσεως της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αμερική
και ανά τον κόσμο, ούτε και του Ελληνικού Έθνους». Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο
του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Εθλίβην βαθύτατα για τις απαράδεκτες δηλώσεις Ιεράρχου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, οι οποίες δεν εκπροσωπούν ούτε την στάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ούτε και
του Ελληνικού Λαού έναντι της εν Ελλάδι και παγκοσμίως, Ισραηλιτικής Κοινότητος.
Συμμερίζομαι πλήρως την θλίψη σας και την πικρία σας…».
Επίσης, ο
&Mu;&eta;&tau;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&lambda;&#943;&tau;&eta;&sigmaf;
&Delta;&eta;&mu;&eta;&tau;&rho;&iota;&#940;&delta;&omicron;&sigmaf; &kappa;.
&Iota;&gamma;&nu;&#940;&tau;&iota;&omicron;&sigmaf;
, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα κατέστησε σαφές ότι «αυτές οι αντιλήψεις δεν
εκφράζουν την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας».
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Η πρόεδρος της &quot;Δημοκρατικής Συμμαχίας&quot; κα &Nu;&tau;&#972;&rho;&alpha;
&Mu;&pi;&alpha;&kappa;&omicron;&gamma;&iota;&#940;&nu;&nu;&eta;
, σε κατηγορηματική δήλωσή της στις 24.12.10, τόνισε μεταξύ άλλων ότι &quot;Η ιστορία
δεν ξαναγράφεται με βάση τις προκαταλήψεις καθενός. Γι΄ αυτό κάνω έκκληση στην
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιληφθεί αμέσως του θέματος, διότι με τις
δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, όχι μόνο θέτει εαυτόν εκτός της κοινωνίας της
κοινωνίας της αγάπης, που είναι το βασικό γνώρισμα των Χριστιανών, ιδίως των
Ορθοδόξων, αλλά και αμαυρώνει τη μακρά και ένδοξη ιστορία ανοχής της διαφορετικότητας
και προστασίας όλων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας... Με τις δηλώσεις του όμως ο Πειραιώς
Σεραφείμ, αγνοώντας επί πλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται
άμεσα με το κράτος, παρέβη και τον ποινικό νόμο της Ελλάδος, ο οποίος και απαγορεύει και
τιμωρεί αυστηρά όσους υποκινούν φυλετικά μίση και πάθη. Αλλά επ΄ αυτού αρμόδια να
αποφανθεί είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη&quot;, κατέληξε η κα Ντ. Μπακογιάννη.
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, σε &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&lam
bda;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&nu;
&Rho;&alpha;&beta;&beta;&#943;&nu;&omicron; &Rho;&#972;&zeta;&epsilon;&nu;
, διευθυντή Διεθνών Διαθρησκειακών Σχέσεων της AJC, τόνισε ότι «παρόμοια ατυχή σχόλια
δεν έχουν θέση στις καρδιές και στο μυαλό μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πιστεύει στον
από ετών μεταξύ μας διάλογο και επιθυμεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τη στενή
συνεργασία με την εβραϊκή κοινότητα ανά τον κόσμο».
Η &Alpha;&delta;&epsilon;&lambda;&phi;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omega;&nu;
&Omicron;&phi;&iota;&kappa;&iota;&alpha;&lambda;&#943;&omega;&nu; &Alpha;&rho;&chi;&#972;&tau;&omega;&nu; &tau;&omicron;&upsilon;
&Omicron;&iota;&kappa;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;&omicron;&#973;
&Pi;&alpha;&tau;&rho;&iota;&alpha;&rho;&chi;&epsilon;&#943;&omicron;&upsilon;
&epsilon;&nu; &Alpha;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&#942;
(Τάγμα του Αγ. Ανδρέα
του Αποστόλου), εξέδωσε καταδικαστική ανακοίνωση, στην οποία τονίζει, μεταξύ άλλων:
&quot;...Απερίφραστα δηλώνουμε ότι κατά κανένα τρόπο ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δεν
αντιπροσωπεύει ούτε την Ελληνορθοδοξία ούτε τα ελληνικά ιδεώδη. Η συμπεριφορά του
επέφερε αμηχανία και ντροπή στο υψηλό αξίωμά του και πιστεύουμε να ανακαλέσει και να
απολογηθεί για τα εξοργιστικά σχόλιά του...&quot;.
Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Πειραιώς με ενυπόγραφη δήλωσή του προσπάθησε να
αμβλύνει την εναντίον του διεθνή και ελληνική κατακραυγή από επισήμους κύκλους.
Σημειώνεται ότι στο πλευρό του Μητροπολίτη Πειραιώς τάχθηκε μόνον ένα πολιτευτής του
ΛΑΟΣ στον Πειραιά και μια ακροδεξιά εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ Κ.Ι.Σ.Ε.
Σε απάντηση επιστολής που έστειλε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου κ. Ιερώνυμο
σχετικά με αντισημιτικές δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, η Ιερά
Σύνοδος απέστειλε προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ το παρακάτω
έγγραφο:
&quot;Εις απάντησιν του υπ. αριθμ. 1093/22.12.2010 υμετέρου εγγράφου, η Διαρκής Ιερά
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Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 10ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε.,
εν αγάπη αναφέρει υμίν, ότι:
1. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, αείποτε αντετέθη και κατεδίκασεν πάσαν μορφήν φυλετισμού
και διακρίσεως εις βάρος οιουδήποτε ανθρώπου επί τη βάσει φυλετικών, πολιτισμικών,
θρησκευτικών, ή άλλων διαφορών. Στερρώς φρονούμεν, ότι αι τοιαύται συμπεριφοραί
συνιστώσι λεηλασίαν της ανθρωπίνης ψυχής και είναι μειωτικαί της αξίας του ανθρωπίνου
προσώπου. Η βαθεία αύτη πεποίθησις ημών απορρέει πρωτίστως εξ αυτής ταύτης της
πίστεως ημών και της ευαγγελικής διδασκαλίας, όπως αύτη διετυπώθη υπό του μεγάλου
Χριστιανού διδασκάλου του Αποστόλου των εθνών Παύλου λέγοντος πάλαι ποτέ προς τους
οικήτορας της ενδόξου πόλεως των Αθηνών ότι, “ο Θεός εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν
γένος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης” (Πράξεων ιζ’, 26).
2. Ειδικώτερον, η εν Ελλάδι Ορθόδοξος Εκκλησία, διά πολλαπλών ενεργειών Αύτης,
εξεδήλωσεν πάντοτε τα φιλάδελφα αισθήματά Της διά τους Έλληνας τους ακολουθούντας
την Εβραϊκήν Θρησκείαν.
3. Επιπροσθέτως δε η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά το σχετικώς πρόσφατον θλιβερόν
παρελθόν, κατά τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, άτινα εστιγμάτισαν τον
ανθρώπινον πολιτισμόν, εμπράκτως πρωτοστατησάντων μάλιστα των πνευματικών αυτής
ηγητόρων, ως του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού και των αοιδίμων
Μητροπολιτών Δημητριάδος Ιωακείμ, Ζακύνθου Χρυσοστόμου και Θεσσαλονίκης Γενναδίου,
προεκινδύνευσε μετ΄ αυτοθυσίας για να προστατεύση τους εν Ελλάδι διαβιούντας Εβραίους
εκ της ναζιστικής επιβουλής. Την εκδήλωσιν δε τοιαύτης αντιφυλετικής συμπεριφοράς
υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανεγνώρισαν δημοσίως και εν ευγνωμοσύνη επανειλημμένως
τα συλλογικά όργανα της Παγκοσμίου Ισραηλιτικής Κοινότητας.
4. Εις την καθ΄ ημάς Αγιωτάτην Εκκλησίαν, έκαστος Επίσκοπος διατηρεί την αυτονομίας
εκφράσεως των απόψεών του, των οποίων φέρει την ευθύνην και την απόδειξιν.
Ταύτα
υπογραμμίζοντες εν αγάπη και ευχόμενοι πάσαν παρά Θεού αγαθοδωρίαν, διατελούμεν
μετά πλείστης τιμής και ευχών».
ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
- &Tau;&Omicron; &Beta;&Eta;&Mu;&Alpha;, 31.12.10, &tau;&eta;&sigmaf;
&Mu;&alpha;&rho;&#943;&alpha;&sigmaf;
&Alpha;&nu;&tau;&omega;&nu;&iota;&#940;&delta;&omicron;&upsilon;
- &Kappa;&Alpha;&Theta;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Nu;&Eta;, 29.12.10,
&tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;&#942;
&Mu;&pi;&omicron;&upsilon;&kappa;&#940;&lambda;&alpha;
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