Δ. ΤΥΠΟΥ του Κ.Ι.Σ. για τον ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 2010

* Στις 5 Ιανουαρίου 2010 έγινε εμπρησμός στη Συναγωγή Χανίων, με αποτέλεσμα να
προκληθούν υλικές ζημιές. Τον εμπρησμό καταδίκασαν τοπικοί φορείς και οργανισμοί του
εξωτερικού, χωρίς η Ελληνική Κυβέρνηση να λάβει θέση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, με
ομόφωνη απόφασή του, καταδίκασε τον βανδαλισμό και
«αποδοκίμασε έντονα κάθε
πράξη βίας και μισαλλοδοξίας, καθώς και κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας. Ιδιαίτερα δε
αυτές που θέτουν σε κίνδυνο το ιστορικό μνημείο της Παλιάς Πόλης και τη ζωή των
συμπολιτών μας».
Από την
πλευρά των Αρχών Ασφαλείας, όπως αποδεικνύεται, δεν ελήφθη καμία μέριμνα
προστασίας της Συναγωγής, η οποία αποτελεί μέρος της ιστορικής κληρονομιάς
της Κρήτης, με αποτέλεσμα στις 16 Ιανουαρίου 2010 να γίνει νέος εμπρησμός
που είχε ως αποτέλεσμα να αποτεφρωθεί μέρος του κτιρίου και να καταστραφούν –εκτός
των άλλων– 2.500 τόμοι σπάνιων βιβλίων.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος κατά τρόπο έντονο και επείγοντα,
ζητά να καταδικάσει το αποτρόπαιο γεγονός η Ελληνική Κυβέρνηση, να γίνουν
ουσιαστικές και όχι τυπικές έρευνες για την ανακάλυψη των δραστών, να ληφθούν
μέτρα αποτελεσματικής προστασίας.

Στο μεταξύ, διεθνείς οργανισμοί ζήτησαν από τον πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου να
καταδικάσει τις νέες συγκεκριμένες πράξεις αντισημιτισμού, ξενοφοβίας, παραβίασης της
θρησκευτικής ελευθερίας και να εγγυηθεί για την ασφάλεια της εβραϊκής Κοινότητας της
Ελλάδας.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2010

* Εμπρησμός με υλικές μόνον ζημίες σημειώθηκεστις 5 Ιανουαρίου 2010 στη Συναγωγή
Χανίων. Η Συναγωγή, μνημείο του 14 ου αιώνα, που καταστράφηκε κατά τη γερμανική
κατοχή και αναστηλώθηκε προ ετών, αποτελεί σήμερα δυναμικό στοιχείο της ιστορίας της
Κρήτης, στολίδι για την πόλη και σύγχρονο πόλο έλξης επισκεπτών απ΄όλο τον κόσμο.
Ο εμπρησμός, αποτέλεσε ανησυχητική είδηση για τους Έλληνες του εξωτερικού, το δε
Παγκρήτιο Κληροδότημα για το Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στο
Σικάγο, σε ανακοίνωσή του, αφ΄ενός μεν αναφέρει τη Συναγωγή ως «ένα από τα ιστορικά
διαμάντια που κοσμούν την ιστορία των Χανίων», αφ΄ετέρου δε ζητά όπως «Ο Λαός των
Χανίων που πολέμησε με αυταπάρνηση και ηρωϊσμό τις χιτλερικές ορδές να ορθώσει το
ανάστημά του και να διαλαλήσει το μεγάλο ΟΧΙ στον αντισημιτισμό».

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει τη λύπη και την αγανάκτησή του και
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ζητά από την κυβέρνηση να καταδικάσει το γεγονός και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη
σύλληψη και τιμωρία των δραστών, οι οποίοι προκαλούν το δημοκρατικό αίσθημα των
Ελλήνων πολιτών, παραβιάζουν την συνταγματική αρχή περί ελεύθερης άσκησης των
θρησκευτικών επιταγών και παραδόσεων και αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδος στο
εξωτερικό.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2010

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
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