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Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2011

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο Ελληνικός Εβραϊσμός
εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την
εισβολή αγνώστων στη Συναγωγή της Κέρκυρας και τον εντός του ιερού αυτού χώρου
εμπρησμό ιερών βιβλίων – προσευχολογίων και συμβόλων της εβραϊκής θρησκείας.

Την Κέρκυρα, που έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι μια από τις πόλεις με τα υψηλότερα
ποσοστά αφανισμού των Εβραίων κατοίκων της στο Ολοκαύτωμα, την πόλη που οι Εβραίοι
έχουν μια ιστορική παρουσία αιώνων με συνεισφορά στη ζωή της και τον πολιτισμό της, τη
γενέτειρα του συγγραφέα και φιλόσοφου Αλμπέρ Κοέν, επιλέγουν κάποιοι να χτυπήσουν με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι οπαδοί του Χίτλερ ξεκίνησαν την εφαρμογή του σχεδίου της
«Τελικής Λύσης» του εβραϊκού προβλήματος: Με το κάψιμο βιβλίων και συναγωγών. Και
θέλουν προφανώς να συνοδεύσουν και συμβολικά τις απαράδεκτες πράξεις τους, αφού
επιλέγουν την ιερή ημέρα του εβραϊκού Πάσχα, την ημέρα που οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο
γιορτάζουν την απελευθέρωση των προγόνων τους από τον Αιγυπτιακό ζυγό, την ημέρα που
συμβολίζει την ελευθερία, ο Αντισημιτισμός εκδηλώνεται με τον χειρότερο τρόπο για να
εκφράσει το μίσος και το φανατισμό.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, η κοινωνία δεν μπορεί να
επιτρέψει ή να ανεχθεί τον Αντισημιτισμό, διότι τέτοιου είδους ενέργειες καταργούν τον
πολιτισμό μας, την ανθρωπιά μας, την αξιοπρέπεια μας, τη Δημοκρατία μας.

Οι αρμόδιες Αρχές -Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομική Διεύθυνση και Πυροσβεστικήπαρενέβησαν εγκαίρως και απέτρεψαν τον εμπρησμό ολόκληρης της ιστορικής Συναγωγής
της Κέρκυρας. Είναι, όμως, καθήκον και υποχρέωση όλων, η άμεση σύλληψη των δραστών
και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, διότι οι σημερινοί εμπρηστές των βιβλίων και των
ιερών συμβόλων του εβραϊκού λαού, είναι οι μελλοντικοί εγκληματίες εναντίον των αρχών
της Δημοκρατίας και των αξιών του πολιτισμού μιας κοινωνίας. Είναι κυρίως καθήκον των
Κερκυραίων να προστατεύσουν την ιστορία και την τιμή της πόλης τους.
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