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Στην εφημερίδα των Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, 27.9.2016, δημοσιεύτηκε
το παρακάτω άρθρο του Απόστολου Τζελέτα σχετικά με την επίσκεψη του
επικεφαλής του ΠΟΤΑΜΙΟΥ κ. Σταύρου Θεοδωράκη στη Συναγωγή των Ιωαννίνων.

«Δεν είστε μόνοι σας»

Με μία συμβολική επίσκεψη στην Εβραϊκή Συναγωγή των Ιωαννίνων ολοκλήρωσε τη
διήμερη παρουσία του στην Ήπειρο ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης.

Λίγες μέρες μετά τη βεβήλωση του χώρου με αγκυλωτούς σταυρούς, ο κ. Θεοδωράκης
ξεναγήθηκε στους χώρους της Συναγωγής από τον πρόεδρο της Εβραϊκής Κοινότητας
Μωυσή Ελισάφ, στέλνοντας μήνυμα κατά της μισαλλοδοξίας.

«Η ιστορία επιβάλλει να σεβόμαστε τέτοιους χώρους», τόνισε και πρόσθεσε
απευθυνόμενος στον κ. Ελισάφ: «Δεν είστε μόνος σας και δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε
πολλοί μαζί σας. Δεκάδες χιλιάδες Γιαννιώτες και εκατομμύρια Έλληνες είναι απέναντι σε
αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να δείχνουν ασέβεια και να βανδαλίζουν ιερούς χώρους.
Είναι ελάχιστοι, δεν εκπροσωπούν κανέναν και δε θα φοβίσουν ούτε εσάς, ούτε κανέναν»,
τόνισε.

Ο κ. Ελισάφ ενημέρωσε τον επικεφαλής του Ποταμιού για την ιστορία και το παρόν της
εβραϊκής κοινότητας της πόλης, καθώς και για τα προβλήματα επιβίωσης σημειώνοντας
πως είναι ο πρώτος πολιτικός ηγέτης ελληνικού κόμματος που επισκέπτεται τη Συναγωγή.

Πριν ακόμη επισκεφθεί τη Συναγωγή, ο κ. Θεοδωράκης είχε κάνει και μία δήλωση στο
facebook, στην οποία ανέφερε: «Περπατώντας στα δρομάκια των Ιωαννίνων η αύρα της
ιστορίας σου χτυπάει το πρόσωπο. Οι Γιαννιώτες είναι περήφανοι για το Κάστρο τους και
την παλιά γειτονιά. Εκεί που ζούσαν κάποτε και οι Εβραίοι. Από τους παλιότερους
κατοίκους, Ρωμανιώτες, ελληνόφωνοι δηλαδή. “Ώσπου ήρθε η 25 η Μαρτίου του ’44. Και
τους πήραν όλους: και τον κουφό τον χαχάμη και τις γριές και τους γέρους και κείνους που
θέλανε να δουλέψουνε το Σάββατο και τους άλλους, όλους που δεν πιάνανε τη φωτιά και τα
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μικρά τα παιδιά τους με τα σπυριά και του Σαμπεθάι Καμπιλή τα παιδιά και τον Σιέμο και
τον ίδιον τον Σαμπεθάι Καμπιλή. Και χάθηκαν όλοι -τέσσερις χιλιάδες ψυχές (…). Μέσα σε
λίγες ώρες η Κοινότητα των Εβραίων βούλιαξε ακέραια. Με τη Συναγωγή της, τα μαγαζιά
της, τους παράδες τους μαζωμένους πεντάρα – πεντάρα. Δεν έμεινε τίποτα. Η μικρή μας
πόλη με πιασμένη την ανάσα άκουσε το σπαραγμό και τον θρήνο που υψώθηκε από τα
οβραίικα” (όπως περιγράφει ο εξαίσιος Γιαννιώτης συγγραφέας Δημήτρης Χατζής).

Από το Άουσβιτς γύρισαν πίσω μόνο 163. Στη Συναγωγή υπάρχουν σήμερα οι πλάκες με
τα ονόματα όσων χάθηκαν. Ο Μωυσής Ελισάφ, ο γιατρός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων μπορεί να σου πει τα
δράματα με τα μικρά τους ονόματα. Και πριν δέκα μέρες κάποιοι έφτιαξαν σβάστικες στους
τοίχους της Συναγωγής! Κάτι δειλά ερπετά που σέρνονται τις νύχτες. Και που νομίζουν ότι
μπορούν να πληγώσουν ξανά την ιστορία των Ιωαννίνων. Πόσο γελασμένοι είναι… Απέναντί
τους δεν βρίσκονται μόνο οι 50 που έχουν απομείνει από την εβραϊκή κοινότητα, απέναντί
τους είναι δεκάδες χιλιάδες Γιαννιώτες και εκατομμύρια Έλληνες».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα &Eta;&Pi;&Epsilon;&Iota;&Rho;&Omega;&Tau;&Iota;&Kappa;&Om
icron;&Sigma; &Alpha;&Gamma;&Omega;&Nu;&Alpha;&Sigma;, 27.9.2016
(έ&nu;&tau;&upsilon;&pi;&eta; έ&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta;)
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