ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η μεγάλη συναγωγή της Ιερουσαλήμ δεν θα τελέσει τους
εορτασμούς της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την
καταπολέμηση της διασποράς της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στην αρχή της
εβδομάδας καραντίνα σε εθνικό επίπεδο για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, προκειμένου να
αναχαιτιστεί ένα δεύτερο κύμα διασποράς της Covid-19.

Mε 166.794 μολύνσεις που έχουν καταγραφεί, από τις οποίες 1.147 ήταν θανατηφόρες,
το Ισραήλ είναι η χώρα που μετρά τα περισσότερα κρούσματα ανά κάτοικο κατά τις
τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Είναι επίσης η πρώτη πληγείσα σκληρά χώρα από την Covid-19 που επιβάλλει εκ νέου
καραντίνα σε εθνικό επίπεδο. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή για τη γιορτή του
Ρος Ασανά (εβραϊκή πρωτοχρονιά), θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (η μέρα
της Εξιλέωσης) και θα ολοκληρωθεί την τελευταία ημέρα του Σουκότ (γιορτή της
Σκηνοπηγίας), γύρω στις 11 Οκτωβρίου, διευκρίνισαν οι αρχές.

Οι συναγωγές γεμίζουν γενικά κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του Ρος Ασανά και
κυρίως του Γιομ Κιπούρ.

Ωστόσο φέτος, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, οι αρχές κατάρτισαν ένα
σχέδιο που επιτρέπει στους πιστούς να προσεύχονται μέσα στις συναγωγές σε συνάρτηση
με το μέγεθος της συναγωγής.

Έτσι κάθε πιστός θα πρέπει να προσεύχεται σε έναν χώρο 4 τ.μ., που σημαίνει ότι η
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μεγάλη συναγωγή μπορεί να δεχτεί σχεδόν 200 πιστούς, δήλωσε ο πρόεδρός της Ζάλι
Γιάφε. «'Όμως αποφασίσαμε να μην πάρουμε κανένα ρίσκο», είπε προσθέτοντας ότι η
συναγωγή που έκλεισε τον Μάρτιο μετά την πρώτη καραντίνα, θα παραμείνει κλειστή.

Σημαντικός τόπος προσευχής, το επιβλητικό πνευματικό κέντρο που κατασκευάστηκε
πάνω στα θεμέλια μιας μικρότερης συναγωγής που λειτουργούσε από το 1958, δέχεται
γενικά από 1.000 έως 1.700 πιστούς για τις προσευχές των μεγάλων εβραϊκών γιορτών.
«Ουδέποτε είχαμε κλείσει τη συναγωγή μετά την ίδρυσή της», εξηγεί ο 67χρονος Γιάφε που
προσεύχεται εκεί από τα παιδικά του χρόνια.

Η συναγωγή που εγκαινιάστηκε το 1982 είναι ο επίσημος χώρος προσευχής του εβραϊκού
κράτους και δέχεται κατά παράδοση τον πρόεδρο του Ισραήλ την ημέρα του Κιπούρ.

Επίσης, η Πλατεία των Τζαμιών, τρίτος ιερός τόπος του Ισλάμ, θα μείνει κλειστή για
τρεις εβδομάδες, ανακοίνωσαν σήμερα οι θρησκευτικές αρχές που είναι αρμόδιες για τους
μουσουλμανικούς ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Η Πλατεία των Τζαμιών ('Ορος του Ναού για τους εβραίους), η οποία βρίσκεται στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιλαμβάνει τον Θόλο του Βράχου και το τέμενος Αλ-'Ακσα.

Η Πλατεία είχε κλείσει για δύο μήνες στην αρχή της πανδημίας της Covid-19, για πρώτη
φορά από τότε που κατελήφθη το 1967 και προσαρτήθηκε στο Ισραήλ η Ανατολική
Ιερουσαλήμ, ο παλαιστινιακός τομέας της πόλης.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα newsbeast.gr, 17.9.2020
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