ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συμμετέχει στο εθνικό πένθος και εκφράζει
τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού Εβραϊσμού στους
συγγενείς των θυμάτων, αλλά και στους τραυματίες των πυρκαγιών που έπληξαν τις
περιοχές των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας.

Ευχόμαστε να σταματήσει η ανείπωτη αυτή τραγωδία που άφησε πίσω της ανθρώπινες
απώλειες και ανυπολόγιστες ζημιές και όλοι οι πληγέντες να είναι υγιείς και δυνατοί για να
αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική καταστροφή.

Ανακοίνωση για τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό
Συνέδριο
&nbsp;(EJC)
στην οποία αναφέρεται: «Το EJC συμπαραστέκεται στην Ελλάδα μετά τις καταστροφικές
φωτιές που μαίνονταν σε περιοχές της Αττικής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους
περισσότεροι από 70 άνθρωποι. Εκ μέρους των 42 Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ευρώπης,
θρηνούμε για αυτή την τραγική απώλεια τόσων ανθρώπων και εκφράζουμε τα ειλικρινή
συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι για
τον ελληνικό λαό και ενθαρρύνουμε όλους όσους ηρωικά συνέβαλαν στις προσπάθειες
έρευνας και διάσωσης».

Επίσης, σε ανακοίνωσή του στο twitter o Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικανικής
Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) David Harris
επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Η AJC υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής προς την
Ελλάδα. Καλώ και άλλους να πράξουν το ίδιο. Τόσες πολλές ζωές χάθηκαν εξαιτίας των
πυρκαγιών. Τόσες πολλέςοικογένειες υποφέρουν. Τόσα πολλά σπίτια καταστράφηκαν. Ας
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμπαρασταθούμε στους Έλληνες φίλους μας».

Μήνυμα συμπαράστασης απέστειλε στον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, η Ισραηλιν
ή βουλευτής κα Αγιέλετ Ναχμία
, πρόεδρος της Ισραηλινής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ, το οποίο
αναφέρει: «Φίλε μου Δαυίδ, οι καρδιές μας είναι κοντά στον ελληνικό λαό αυτή την τρομερή
στιγμή».

Τη συμπαράστασή τους στην Ελλάδα εξέφρασαν με μηνύματά τους πολλοί ξένοι ηγέτες
μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ρίβλιν, ο οποίος απέστειλε
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στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο συλλυπητήριο μήνυμα.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018
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