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Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την
απαράδεκτη απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας να
αναβάλει την τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Ολοκαυτώματος των 1.484 Ελλήνων
Εβραίων της Καβάλας που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 17 Μαΐου 2015.

Η Δήμαρχος της πόλης, μόλις χθες 14/5/2015, είχε εκφράσει τηλεφωνικά προς το ΚΙΣΕ
την αντίρρησή της ως προς τη χάραξη του «Άστρου του Δαυίδ» στο Μνημείο, που αποτελεί
σύμβολο της Εβραϊκής θρησκείας, και ζήτησε να εμφανίζεται μόνον το κείμενο της
αφιέρωσης, ώστε να μην ματαιωθεί η τοποθέτησή του και η προγραμματισμένη εκδήλωση
αποκαλυπτηρίων του.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο Ελληνικός
Εβραϊσμός απορρίπτουν ως απαράδεκτη, ανήθικη και προσβλητική την απαίτηση
και την απόφαση της Δημάρχου Καβάλας, θεωρώντας την κατάφωρη πρόκληση
προς το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων Εβραίων πολιτών της Χώρας,
καθώς και βάναυση προσβολή της ιερής Μνήμης των Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, πρωτοφανή στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας και της
Ευρώπης.

Οι Εβραίοι της Καβάλας και των άλλων πόλεων της Ελλάδας, αλλά και τα έξι
εκατομμύρια των ομοθρήσκων μας από όλη την Ευρώπη, φορώντας το θρησκευτικό σύμβολο
του «Άστρου του Δαυίδ» στο πέτο, διαχωρίστηκαν, εκτοπίσθηκαν και θανατώθηκαν στην
Τρεμπλίνκα, το Άουσβιτς και σε άλλα στρατόπεδα του θανάτου των Ναζί.
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Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι 70 χρόνια αφότου οι 1.484 Εβραίοι της
πόλης εκτοπίσθηκαν και θανατώθηκαν φορώντας το Αστέρι του Δαυίδ, κάποιοι
στην πόλη της Καβάλας επιχειρούν να αλλοιώσουν την ιστορία διαγράφοντας το
σύμβολο το οποίο κράτησε ζωντανούς τους Εβραίους εδώ και 5700 χρόνια: «Το
Άστρο του Δαυίδ».

Δεν δεχόμαστε λοιπόν τη διαγραφή ή την αλλοίωση του «Άστρου του Δαυίδ» από τη
χάραξη του Μνημείου.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες της Καβάλας, οι συμπολίτες μας, η Κυβέρνηση και όλες οι
δημοκρατικές δυνάμεις μαζί με φωτισμένους Ιεράρχες του τόπου μας, θα αποτίσουν
σύντομα την οφειλόμενη τιμή στους 1.484 Έλληνες Εβραίους της πόλης στα θύματα της
ναζιστικής θηριωδίας και θα απομονώσουν τους οπαδούς της μισαλλοδοξίας και του
αντισημιτισμού.

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Διαβάστε σχετικά:

-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15.5.2015: Ά&pi;&omicron;&psi;&eta;: &Tau;&omicron;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Eta;&Sigma; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Eta;&Sigma;
,
του ΜΙΧΑΛΗ ΛΥΧΟΥΝΑ

-&Alpha;&Pi;&Alpha;&Nu;&Tau;&Eta;&Sigma;&Eta; &Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Kappa;&Iota;&Sigma;&Epsilon; &Pi;&Rho;&Omicron;&Sigma; &Tau;&Eta;
&Delta;&Eta;&Mu;&Alpha;&Rho;&Chi;&Omicron;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma; &Gamma;&Iota;&Alpha;
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&Tau;&Omicron; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma;

- &Epsilon;&Xi;&Eta;&Gamma;&Eta;&Sigma;&Epsilon;&Iota;&Sigma;
&Alpha;&Pi;&Omicron; &Tau;&Eta; &Delta;&Eta;&Mu;&Alpha;&Rho;&Chi;&Omicron;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Omicron; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;
&Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma;

- &Alpha;&Nu;&Tau;&Iota;&Delta;&Rho;&Alpha;&Sigma;&Epsilon;&Iota;&Sigma;
&tau;&omega;&nu; &Pi;&Omicron;&Lambda;&Iota;&Tau;&Iota;&Kappa;&Omega;&Nu;
&Kappa;&Omicron;&Mu;&Mu;&Alpha;&Tau;&Omega;&Nu; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Eta;&Nu; &Alpha;&Nu;&Alpha;&Beta;&Omicron;&Lambda;&Eta;
&Tau;&Epsilon;&Lambda;&Epsilon;&Tau;&Eta;&Sigma;
&Epsilon;&Gamma;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Nu;&Iota;&Omega;&Nu;
&Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma;

- &Delta;&Eta;&Lambda;&Omega;&Sigma;&Eta; &Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Gamma;&epsilon;&nu;.
&Gamma;&Rho;&Alpha;&Mu;&Mu;&Alpha;&Tau;&Epsilon;&Alpha;
&Theta;&Rho;&Eta;&Sigma;&Kappa;&Epsilon;&Upsilon;&Mu;&Alpha;&Tau;&Omega;&N
u; &Gamma;. &Kappa;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Nu;&Tau;&Zeta;&Eta;
&Gamma;&Iota;&Alpha; &Tau;&Eta;&Nu;
&Alpha;&Pi;&Omicron;&Phi;&Alpha;&Sigma;&Eta; &Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Delta;&Eta;&Mu;&Omicron;&Tau;&Iota;&Kappa;&Omicron;&Upsilon;
&Sigma;&Upsilon;&Mu;&Beta;&Omicron;&Upsilon;&Lambda;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Tau;&Eta;&Sigma; &Kappa;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma;
&Nu;&Alpha; &Alpha;&Nu;&Alpha;&Beta;&Alpha;&Lambda;&Lambda;&Epsilon;&Iota;
&Tau;&Alpha; &Epsilon;&Gamma;&Kappa;&Alpha;&Iota;&Nu;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Upsilon; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
&Tau;&Omicron;&Upsilon;
&Omicron;&Lambda;&Omicron;&Kappa;&Alpha;&Upsilon;&Tau;&Omega;&Mu;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Sigma;
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