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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 “Juden Raus” 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
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
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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».

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
- &Tau;&Omicron; &Beta;&Eta;&Mu;&Alpha; , &Tau;&Alpha; &Nu;&Epsilon;&Alpha; , &Epsil
on;&Lambda;&Epsilon;&Upsilon;&Theta;&Epsilon;&Rho;&Omicron;&Tau;&Upsilon;&Pi;&Iota;&
Alpha;
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