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Η Συναγωγή των Χανίων, μοναδικό ίχνος που απόμεινε από την 
ιστορική εβραϊκή παρουσία στην Κρήτη, αναστηλώθηκε το 1999 
και έκτοτε λειτουργεί ως μνημείο πολιτισμού, κόσμημα αρχαι-
ολογικό, αρχιτεκτονικό και συγχρόνως τόπος μνήμης για τους 
265 Εβραίους των Χανίων που εκτοπίστηκαν το 1944 από τους 
Ναζί με το πλοίο «Τάναϊς» που βυθίστηκε κατά τον πλου του. Η 
Συναγωγή αποτελούσε επισκέψιμο ανοιχτό χώρο όχι μόνον προ-
σευχής αλλά κυρίως συνάντησης επισκεπτών και ερευνητών με 
την πλούσια βιβλιοθήκη και το αρχείο της. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον 
χαρακτήρα της η Ετς Χαγίμ, στην παλιά πόλη των Χανίων, είχε 
καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών απ΄ όλο τον κόσμο. 
Δύο φορές εντός του Ιανουαρίου 2010, στις 5 και στις 16.1.10, 
η Συναγωγή Ετς Χαγίμ έγινε στόχος εμπρηστών. Οι δράστες ολο-
κλήρωσαν το φασιστικής εμπνεύσεως έργο τους με τη δεύτερη 
εμπρηστική ενέργεια όπου, κατά την αστυνομία, παραβίασαν 
παράθυρο του πρώτου ορόφου και προκάλεσαν πυρκαγιά σε 
ολόκληρο το διώροφο κτίσμα της Συναγωγής, με αποτέλεσμα 
να καούν 2.500 παλιά και σπάνια βιβλία, μέρος του αρχείου 
και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. 
Μετά την δεύτερη εμπρηστική επίθεση, την Κυριακή 17.1.2010, 
ο τότε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης επισκέ-
φθηκε τη Συναγωγή Χανίων όπου διαπίστωσε το μέγεθος της 
καταστροφής που υπέστη και κατέθεσε μήνυση κατά παντός 
υπευθύνου, ενώ μετά την πρώτη επίθεση μήνυση είχε καταθέ-
σει ο διευθυντής της Συναγωγής κ. Ν. Σταυρουλάκης. Ο πρόε-
δρος του Κ.Ι.Σ. έκανε δηλώσεις στον ελληνικό Τύπο, σε ραδιο-
φωνικούς σταθμούς και σε ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. 
Επίσης, κατόπιν ενεργειών του προς το γραφείο του πρωθυ-
πουργού, αποφασίστηκε όπως η Ελληνική Κυβέρνηση αναλά-
βει την αποκατάσταση των ζημιών της Συναγωγής Χανίων, ενώ 
παράλληλα τοποθετήθηκε μόνιμος φρουρός στο χώρο της. (Για 
τις νεώτερες εξελίξεις θα υπάρξει ενημέρωση στο προσεχές 
τεύχος του δελτίου μας).
ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ. Όπως ανακοινώθηκε στον Τύπο, η Αστυνο-
μία προέβη σε σύλληψη υπόπτων δραστών. Πρόκειται για δύο 
Βρετανούς πολίτες, τον Ρίκι Μπράϊαν και τον Γκρεγκ Φορσάϊθ, 
για έναν Αμερικανό πολίτη -ελληνικής καταγωγής- τον Πιτ Κα-
τσιλομάτη και τον Έλληνα Νικήτα Αλεφαντινό. Η ταυτότητα των 
δραστών πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων καθώς και σχετική 
συζήτηση στη Βουλή αλλά και σχόλια στον Τύπο. (Δημοσιεύο-
νται σε άλλη στήλη).

Στις 30.1.2010 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Πνευματικό 
Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, το 19ο Τακτικό Συνέδριο 
Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος.  
Το Συνέδριο ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββί-
νο Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ, ο οποίος στη συνέχεια χαιρέτισε την 
έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. 
Ακολούθησε χαιρετισμός του προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή 
Κωνσταντίνη και του Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Αλί 
Γιάχια ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελ-
λάδας - Ισραήλ. 
Πρόεδρος του Συνεδρίου εξελέγη ο κ. Σολομών Παρέντε, Αντιπρό-
εδρος ο κ. Αλμπέρτο Σεβή και Γραμματέας ο κ. Μαΐρ Δάσσας.  
Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με συζήτηση επί των πε-
πραγμένων του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. κατά την τριετία 2007 - 2009. Οι 
σύνεδροι παρουσίασαν τις θέσεις τους για σημαντικά θέματα 
που αφορούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό, όπως η άνοδος του φαι-
νομένου του αντισημιτισμού και οι επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης.      
Η συζήτηση υπήρξε ζωηρή, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις 
σημειώθηκαν εντάσεις. 
Στις αρχαιρεσίες υπήρξαν δύο ψηφοδέλτια: α) Του κ. Δαυίδ Σαλ-
τιέλ από το οποίο εξελέγησαν δώδεκα μέλη και β) Ανεξάρτητων 
υποψηφιοτήτων από το οποίο εξελέγησαν τρία μέλη.   

ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΑΝΙΩΝ

19ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ
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Το ΝΕΟ Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.

Πρόεδρος: Δαυίδ Σαλτιέλ (Θεσσαλονίκη)
Αντιπρόεδρος Α΄: Μωϋσής Μαγρίζος (Λάρισα) 
Αντιπρόεδρος Β΄: Ισραέλ Ρούσσο (Θεσσαλονίκη) 
Γενική Γραμματέας: Λίλιαν Καπόν (Αθήνα) 
Γενικός Ταμίας: Ντίνος Μπενρουμπή (Αθήνα) 
Αν. Γενικός Γραμματέας: Σόλων Μάϊσης (Χαλκίδα) 
Αν. Γενικός Ταμίας: Νάχμαν-Μάνος Αλχανάτης (Αθήνα) 
Μέλη: Βίκτωρ Ελιέζερ (Αθήνα) 
Βίκτωρ Ασσέρ (Αθήνα) 
Μωϋσής Ελισάφ (Ιωάννινα)
Ααρών Αβδελάς (Βόλος) 
Ζαχαρίας Σούσης (Κέρκυρα) 
Αναπλ. μέλη: Αλβέρτος Σασών (Αθήνα) 
Εζδράς Μπακόλας (Θεσσαλονίκη) 

Συνέχεια στη σελ. 8
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Σε συνέχεια προηγουμένων προγραμμάτων, η Claims Conference, 
με το πρόγραμμα SW 11-9197 (HSEAP), ενέκρινε για το έτος 
2010 ποσό ύψους $ 17.334,00 δολαρίων ΗΠΑ, για την αντιμε-
τώπιση αναγκών υγείας και διαβίωσης ομοθρήσκων, επιζώντων 
από τις διώξεις των Ναζί. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από 
το Ταμείο των εν αδρανεία λογαριασμών των Ελβετικών Τρα-
πεζών (Swiss Banks).
Το Κ.Ι.Σ. ανέλαβε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για το 
πρόγραμμα αυτό. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Claims Conference: 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στις τοπικές Ισραηλιτικές Κοι-
νότητες, οι οποίες θα τις υποβάλουν στη συνέχεια στο Κ.Ι.Σ. 
Ειδική Επιτροπή του Κ.Ι.Σ. θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και 
μετά την αξιολόγηση, θα υποβάλει τα πορίσματα στην Claims 
Conference για τελική έγκριση. 
Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση αφορά σε άτομα θύματα των 
διώξεων των Ναζί που ήταν όμηροι, κρύφτηκαν για να γλιτώσουν 
από τους Ναζί, ή συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπε-
δα εργασίας κ.ά., και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, έχουν απο-
δεδειγμένη ανάγκη και έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοι-
χεία (εκκαθαριστικό εφορίας, πιστοποιητικά γιατρών κ.ά.).

Όροι χορήγησης:
1.  O δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας, θύμα των να-

ζιστικών διωγμών. Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν, εκτός 
από τους επιζώντες ομήρους, και όσοι κρύφτηκαν για να δι-
αφύγουν, συνελήφθησαν και εργάσθηκαν σε στρατόπεδα 
εργασίας, ή όσοι κατά διαφόρους τρόπους υπέστησαν τις 
συνέπειες των διωγμών. 

2.  Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα με ανώτατο όριο τα 
6.016,00 ευρώ. Οι αιτήσεις με εκκαθαριστικό εφορίας άνω 
των 6.016,00 ευρώ θα απορρίπτονται αυτομάτως από τις οι-
κείες Ισραηλιτικές Κοινότητες.

3.  Οι δικαιούχοι και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν πρέ-
πει να διαθέτουν ικανά για τη διαβίωση και την αντιμετώπιση 
των αναγκών του δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία. 

4. Δικαιούχοι δεν θεωρούνται οι τρόφιμοι γηροκομείων.
5.  Το πρόγραμμα καλύπτει (ενδεικτικά) ανάγκες οικιακής βοή-

θειας (αντιμετώπιση εξώσεως, απολύμανση, ειδικό εξοπλι-
σμό κ.λπ.), καθαριότητα σπιτιού κ.λπ.

6.  Η δικαιολόγηση των αναγκών θα γίνεται με βάση αξιόπιστα 
δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και συ-
νηγορία των Κοινοτήτων, προσωπική γνώμη κοινωνικού λει-
τουργού, ανάλογα με την περίπτωση).

7.  Θα ληφθεί υπόψη και η φυσική και ψυχολογική κατάσταση 
του αιτούντος. 

8.  Τα βοηθήματα χορηγούνται επιπροσθέτως των όσων βοηθη-
μάτων λαμβάνει ο δικαιούχος από την αντίστοιχη Κοινότητα 
ή άλλο φορέα, για τα οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα 
πρέπει να λάβει οπωσδήποτε γνώση. 

Διαδικασία χορήγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τις οι-
κείες Κοινότητες και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά. Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 
ύψους του συνολικού ετήσιου εισοδήματος των αιτούντων, δε 
συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο ποσό του Επιδόματος Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ή οποιοδήποτε άλλο 

έκτακτο επίδομα. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση 
μη ύπαρξης εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για τη βε-
βαίωση του ύψους του εισοδήματος, θα πρέπει με την υπεύ-
θυνη δήλωση να επισυνάπτεται και εκκαθαριστικό σημείωμα 
του αντίστοιχου ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού φορέα. Οι 
Κοινότητες μέσω των υπηρεσιακών τους οργάνων, εξετάζουν 
τα στοιχεία, και, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις, τις δι-
αβιβάζουν στο Κ.Ι.Σ. 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη οριζό-
μενα από το Κ.Ι.Σ. και εκπρόσωπο του Συλλόγου των Ομήρων, 
εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις, ή κατανέμει ανάλογα με τις 
ανάγκες των αιτούντων το διατιθέμενο για το έτος 2010 ποσόν 
των $ 17.334,00. Η αξιολόγηση υποβάλλεται προς τελική έγκρι-
ση στο Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Mετά την έγκριση, το Κ.Ι.Σ. προβαίνει στις 
σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους, οι οποίοι υπογρά-
φουν τη σχετική απόδειξη μέσω των Κοινοτήτων.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής, αλλά κάθε 
αίτηση θα προωθείται μεμονωμένα εντός του έτους 2010.  

19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΑΙΕ και ΝΕΟ Δ.Σ. 
Στις 31.1.2010 πραγματοποιήθηκε το 19ο Έκτακτο Συνέδριο 
των αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, που αφο-
ρούσε τον Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισ-
ραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.) με θέμα τον απολογισμό δρά-
σης της τριετίας 2007-2009 και την εκλογή του νέου Δ.Σ. 
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν ο νεοεκλεγείς 
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και μέλη του Δ.Σ. του 
Κ.Ι.Σ., ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Μωυσής Κωνσταντίνης, 
ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ. Β. Αλμπάλας,  πρόεδροι Ισ-
ραηλιτικών Κοινοτήτων, μέλη Δ.Σ. άλλων εβραϊκών οργανώ-
σεων κ.ά. Στο Συνέδριο παρέστησαν 13 τακτικοί εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι από τις 8 εν ενεργεία Κοινότητες, καθώς και 
αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι.
Ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Δαυίδ Ταραμπουλούς, στην ομι-
λία του εστίασε την προσοχή του στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη της λειτουργίας του Δ.Σ. και επεσήμανε το δύσκολο έργο 
που έχει αναλάβει με αφορμή το Κτηματολόγιο σε όλη την 
Ελλάδα. Τόνισε την αναγκαιότητα αγαστής συνεργασίας των 
Κοινοτήτων με τον ΟΠΑΙΕ και επεσήμανε ότι όσο περνούν τα 
χρόνια τόσο πιο δύσκολη είναι η ταυτοποίηση και διεκδίκη-
ση της ιδιοκτησίας ακινήτων. Επίσης, επισημάνθηκε η σημα-
σία της ψηφιοποίησης του αρχείου του ΟΠΑΙΕ.  
Στη συνέχεια οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν αναλυτικά στην έκ-
θεση δράσης του απερχόμενου Συμβουλίου, και τόνισαν ότι 
το έργο του ΟΠΑΙΕ μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί.
Τέλος, εξελέγη το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΙΕ και συγκροτήθηκε σε 
Σώμα ως εξής: 
Δαυίδ Ταραμπουλούς Πρόεδρος, Σαλβατώρ Μπακόλας Αντι-
πρόεδρος, Αννίτα (Χάνα) Πίντο Εντετ. Σύμβουλος, Ηλίας Νε-
γρίν Γενικός Ταμίας, Ηλίας Μπορμπόλης Αν. Εντετ. Σύμβου-
λος, Πίγχας Παρέντε Αν. Γεν. Ταμίας, Μπέλλα Ααρών, Μωυ-
σής Βελλέλης, Ιωσήφ Ταραμπουλούς, μέλη. Αναπληρωμα-
τικά μέλη εξελέγησαν οι: Σιδωνή (Τζίλντα) Αντζελ και Αα-
ρών (Άρης) Φόρνης.
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ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας γνω-
στοποιήθηκαν οι θάνατοι των:
-Δαυίδ Κανάρη Κωνσταντίνη, ετών 81
-Αλέξανδρου Σαμουήλ Τρέβεζα, ετών 63  

ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ 

ΑΘΗΝΑ.- Από την Ι.Κ. Αθηνών μας ανακοι-
νώθηκε η γέννηση της Έρικας, κόρης Αλ-
μπέρτου Σασών και της Έστερ Μαΐση. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

-Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με 
οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύτατο πένθος μας για την απώ-
λεια της λατρευτής μας συζύγου και θεί-
ας Εβελύν Νέλλου Λεβή. 

Ο σύζυγος
Νέλλος Λεβής

Τα ανίψια

-Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαρά-
σταση στο βαρύτατο πένθος μας για την 
ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας 
αδελφού, πατέρα και παππού Δαυίδ Κα-
νάρη Κωνσταντίνη. 

Ο αδελφός Μωϋσής Κωνσταντίνης
Τα παιδιά

Μαρίζα & Ανδρέας Λεών
Κανάρης & Θάλεια Κωνσταντίνη

Τα εγγόνια

Το νέο Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης, όπως προέκυψε από τις αρχαι-
ρεσίες που έγιναν στις 10.1.2010, έχει 
ως εξής: Δαυίδ Σαλτιέλ Πρόεδρος, Λάζα-
ρος Σεφιχά Αντιπρόεδρος, Ισραέλ Ρούσ-
σο Γραμματέας, Πίγχας Παρέντε Ταμίας, 
Χάννα Πίντο Ελεγκτής.       

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για τον Ι. Ταραμπουλούς

• Το Δ.Σ. του Οργανισμού Περιθάλψεως 
και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος 
με το παρόν ψήφισμά του διαβιβάζει τα 
θερμά του συλλυπητήρια στον Πρόεδρό 
του για τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπη-

μένου του αδελφού

ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΟΣΕΦ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ 

και αποφασίζει:
1.  Να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέ-

ηση μέλη του Δ.Σ.
2.  Να κατατεθεί στεφάνι. 
3.  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην 

οικογένεια του εκλιπόντος
4.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 

στο ενημερωτικό δελτίου του ΚΙΣ «Τα 
Νέα μας».

Ο Αντιπρόεδρος 
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ

Ο Αν. Εντετ. Σύμβουλος 
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

• Το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος, συνήλθε έκτακτα 
σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2009 μόλις πλη-
ροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θα-
νάτου του 

ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΟΣΕΦ ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ

Δραστήριου μέλους της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης 
και αδερφού του κ. Δαυίδ Ταραμπουλούς 
Προέδρου του Οργανισμού Περιθάλψε-
ως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελ-
λάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.). 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο να 
εκθειάζει την προσωπικότητα του εκλι-
πόντος     

Αποφάσισε:
1.  Να αποσταλεί το εν λόγω ψήφισμα στην 

οικογένεια του εκλιπόντος.
2.  Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό υπέρ 

αγαθοεργών σκοπών.
3.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 

στο ενημερωτικό δελτίο του ΚΙΣ «Τα 
Νέα μας». 

Ο Πρόεδρος
ΜΩΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

   
Για την Χ. Μαΐρ

• Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ι.Κ. Θεσσα-
λονίκης συνήλθε εκτάκτως με την θλιβε-
ρή αγγελία του θανάτου της 

ΧΑΓΙΑΣ ΙΣΑΑΚ ΜΑΪΡ
Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 

κ. Δαυίδ Σαλτιέλ σκιαγραφεί την προσω-
πικότητα της αείμνηστης. 
Η Χάγια Μαΐρ σύζυγος του μέλους της Κοι-
νοτικής Συνέλευσης κ. Ισαάκ Μαΐρ υπη-
ρέτησε το Εβραϊκό Σχολείο μας ως εβραι-
οδιδασκάλισσα από το έτος 1987 μέχρι 
το έτος 2007 όταν και αποσύρθηκε συ-
νταξιοδοτηθείσα. Όλα αυτά τα χρόνια η 
προσφορά της στο σχολείο μας ήταν ανε-
κτίμητη. Η συνεισφορά της στην εβραϊκή 
εκπαίδευση των παιδιών μας επί δύο δε-
καετίες ήταν πολύ μεγάλη. 
Ταυτόχρονα με το ακορντεόν της και τα 
τραγούδια της έδινε ζωή και χρώμα στις 
σχολικές γιορτές. Παράλληλα βοηθούσε 
σ΄ όλες τις δραστηριότητες της Κοινότη-
τας που αφορούσαν στα παιδιά και στην 
εκπαίδευσή τους. Η προσφορά της στις 
κατασκηνώσεις μας αλλά και στα Μπαρ 
- Μπατ Μιτσβά ήταν ανελλιπής και ουσι-
αστική. Από τα χέρια της πέρασαν τόσα 
πολλά παιδιά μας που σήμερα την θυ-
μούνται με αγάπη και νοσταλγία. Ήταν 
πολύ αγαπητή στα παιδιά αλλά και σ΄ 
όλους μας. 
Δημιούργησε μία καλή και ζεστή εβρα-
ϊκή οικογένεια με τον σύζυγό της Ισαάκ 
και τα παιδιά της Τάλυ και Νόκι. 
Σήμερα αποχαιρετούμε όλοι μία άξια 
εβραιοδασκάλα που γέμισε για πολλά 
χρόνια με το μπρίο, την ζωντάνια της και 
τα σπάνια εκπαιδευτικά της χαρίσματα 
τη ζωή των παιδιών μας και της Κοινό-
τητάς μας. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την 
σκεπάσει. 
Στη συνέχεια το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Αποφασίζει ομόφωνα:
1.  Να απευθύνει προς την οικογένειά της, 

το σύζυγό της Σάκη, μέλος της  Κοι-
νοτικής Συνέλευσης και τα τέκνα της 
Τάλυ και Νόκι τα θερμά του συλλυπη-
τήρια και τη συμμετοχή του στο βαρύ 
τους πένθος. 

2.  Να παρακολουθήσει σύσσωμο την κη-
δεία της. 

3.  Να δωρίσει στο σχολείο της Κοινότη-
τας Θεσσαλονίκης 1.000 ευρώ στη 
μνήμη της. 

4.  Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα 
στον εβραϊκό Τύπο. 

Ο Πρόεδρος
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΣΡΑΕΛ ΡΟΥΣΣΟ
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Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στα Δελτία Τύπου 
που εξέδωσε ανέφερε:
• 18.1.2010: 
Στις 5 Ιανουαρίου 2010 έγινε εμπρησμός στη Συναγωγή Χανί-
ων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Τον εμπρη-
σμό καταδίκασαν τοπικοί φορείς και οργανισμοί του εξωτερι-
κού, 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 μι-
σαλλοδοξίας, καθώς και κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας. Ιδιαί-
τερα 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 αποδεικνύε-
ται, 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 εμπρη-
σμός που είχε ως αποτέλεσμα να αποτεφρωθεί μέρος του κτι-
ρίου και να καταστραφούν - εκτός των άλλων - 2.500 τόμοι 
σπάνιων βιβλίων.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος κατά τρόπο έντο-
νο 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 πρωθυπουρ-
γό κ. Γεώργιο Παπανδρέου να καταδικάσει τις νέες συγκεκρι-
μένες πράξεις αντισημιτισμού, ξενοφοβίας, παραβίασης της 
θρησκευτικής ελευθερίας και να εγγυηθεί για την ασφάλεια 
της εβραϊκής Κοινότητας της Ελλάδας.

• 7.1.2010: 
Εμπρησμός με υλικές μόνον ζημίες σημειώθηκε στις 5 Ιανουαρί-
ου 2010 στη Συναγωγή Χανίων. Η Συναγωγή, μνημείο του 14ου 
αιώνα, που καταστράφηκε κατά τη Γερμανική Κατοχή και ανα-
στηλώθηκε 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, αποτέλε-

σε 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 ηρω-
ισμό 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 ζητά από την κυβέρνηση να καταδι-
κάσει το γεγονός και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη σύλ-
ληψη και τιμωρία των δραστών, οι οποίοι προκαλούν το δημο-
κρατικό αίσθημα των Ελλήνων πολιτών, παραβιάζουν την συ-
νταγματική αρχή περί ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών 
επιταγών και παραδόσεων και αμαυρώνουν την εικόνα της Ελ-
λάδος στο εξωτερικό. 
• Ψηφίσματα και Δελτία Τύπου εξέδωσαν επίσης οι Ισραηλιτι-
κές Κοινότητες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου και Κα-
βάλας.

Τα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος

ΜΗΝΥΜΑ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με το παρα-
κάτω μήνυμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2010, καταδίκασε 
την πράξη αυτή και εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς 
την ελληνική εβραϊκή κοινότητα:
«Τω Εντιμοτάτω κυρίω 
Μωυσεί Κωνσταντί-
νη, Προέδρω του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος, 
χάριν και ειρήνην πα-
ρά Θεού. 
Μετά πολλής λύπης 
επληροφορήθημεν εν 
τω Οικουμενικώ Πα-
τριαρχείω περί της νέ-
ας αποπείρας εμπρη-
σμού του κτηρίου της 
Εβραϊκής Συναγωγής 
εν τη Παλαιά Πόλει 
των Χανίων. 
Εφ΄ ώ και δια τώνδε 
των Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων γνωρίζομεν υμίν ότι κα-
ταδικάζομεν την πράξιν αυτήν, ως και πάσαν ενέργειαν βίας 
και τρομοκρατίας και δη εναντίον τόπων λατρείας του Θεού, 
και εκφράζομεν υμίν την βαθείαν συμπάθειαν της καθ΄ ημάς 
Αγιωτάτης εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και ημών προ-
σωπικώς επί τω θλιβερώ γεγονότι τούτω, ευχόμεθα δε όπως 
ο Θεός διαφυλάττη υμάς και την εν Ελλάδι Εβραϊκήν κοινό-
τητα από πάσης προσβολής. 
Επί δε τούτοις, επικαλούμεθα εφ΄ υμάς την χάριν και το άπει-
ρον έλεος του Θεού.    

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης» 



ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΑΝΙΩΝ
Αντιδράσεις στην Ελλάδα

Ιανουάριος 2010 Τα Νέα μας

5

Μετά τη δεύτερη επίθεση κατά της Συναγωγής Χανίων, έγιναν οι 
παρακάτω δηλώσεις εκ μέρους επισήμων θεσμικών φορέων: 
 
- Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιώργος Πεταλωτής, κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης δημοσιογράφων, της 18.1.10, απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε: «Σαφώς και η κυβέρνη-
ση καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Η εβραϊκή συναγωγή 
στα Χανιά, που χτυπήθηκε δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, είναι και ιστορικής αξίας, πέρα από την άλλη αξία 
αυτής της συναγωγής…».

- Η υπουργός Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου έκανε την πα-
ρακάτω δήλωση (18.1.10): «Η Ελλάδα σέβεται και υπερασπίζε-
ται το δικαίωμα του κάθε ατόμου ανεξαρτήτως φύλου και φυ-
λής, θρησκείας και καταγωγής να ζει και να λειτουργεί ελεύ-
θερα σε μια ασφαλή και ευνομούμενη πολιτεία.
Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόπειρα εμπρησμού της 
Συναγωγής των Χανίων όπως και κάθε ενέργεια που πυροδο-
τεί αίσθημα μισαλλοδοξίας και εκθέτει τη χώρα, από όπου και 
αν προέρχεται».

- Δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη 
(18.1.10): «Η εμπρηστική επίθεση που είχε ως στόχο, για δεύ-
τερη φορά εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, την εβραϊ-
κή Συναγωγή στα Χανιά καταδικάζεται απερίφραστα ως ενέρ-
γεια μη συνάδουσα προς το κοινό αίσθημα του ελληνικού λα-
ού, που δε χαρακτηρίζεται από αισθήματα ρατσισμού, ξενο-
φοβίας και αντισημιτισμού. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή 
μας προς τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας για τις φθορές που 
προκλήθηκαν και ιδιαίτερα για την καταστροφή 2.500 τίτλων 
σπάνιων βιβλίων που αποτελούν στοιχείο της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς όλων μας.  
Ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όλων των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως της θρησκείας που 

πρεσβεύουν, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη θέση της ελληνι-
κής πολιτείας».

- Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ν.Δ.: Σε συνάντηση που είχε 
με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά ο τό-
τε πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Κωνσταντίνης, ο κ. Σαμαράς εξέ-
φρασε τη λύπη του για τον εμπρησμό της Συναγωγής και τη συ-
μπαράστασή του προς τους Έλληνες Εβραίους.

- Ο π. πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επίτιμος 
πρόεδρος της Ν.Δ., σε δήλωσή του (18.1.10) τόνισε: «Εκθέτουν 
και ντροπιάζουν, και έξω από τα όρια της χώρας την Κρήτη, οι 
απανωτές απόπειρες εμπρησμού της Παλαιάς Συναγωγής των 
Χανίων. «Καλώ την κυβέρνηση και την ηγεσία της αστυνομίας 
να πράξουν ό,τι απαιτείται για να συλληφθούν και να δώσουν 
λόγο ενώπιον της Δικαιοσύνης οι βάνδαλοι που προκαλούν και 
ζημιώνουν τον τόπο μας», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός ση-
μειώνοντας ότι «τα Χανιά αλλά και ευρύτερα η Κρήτη δοκιμά-
ζονται και ταλαιπωρούνται από αριθμητικά ασήμαντες, ξένες 
προς το αίσθημα του λαού μας μειοψηφίες οι οποίες δίνουν την 
εντύπωση ότι το κράτος έχει καταλυθεί». Ο κ. Μητσοτάκης πρό-
σθεσε πως είναι «επιτέλους καιρός να δοθεί τέλος στην απα-
ράδεκτη αυτή κατάσταση».

- Η Νεολαία του Συνασπισμού: σε ανακοίνωσή της (18.1.10) 
ανέφερε εκτός των άλλων ότι «θα βρεθεί απέναντι στις πολιτι-
κές εκείνες που καίνε το δημοκρατικό δικαίωμα επιλογής θρη-
σκευτικής πίστης και διαφορετικότητας του καθενός και τις κα-
θεμίας από εμάς, θα αγωνισθεί για μία κοινωνία απαλλαγμένη 
από ρατσισμό και διακρίσεις».

- Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, καταδίκασε την ενέρ-
γεια με Ψήφισμα που εξέδωσε στις 22.1.10, στο οποίο τονίζε-
ται, μεταξύ άλλων, ότι «οι ενέργειες αυτές αποτελούν έκφρα-
ση ρατσιστικής ιδεολογίας, ξενοφοβικών αισθημάτων και αντι-
σημιτισμού και έρχονται σε ευθεία αντίθεση με θεμελιώδεις 
αξίες και αρχές του παγκόσμιου πολιτισμού…».

- Η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, σε ανακοίνωσή 
της που δημοσιεύθηκε στα «Χανιώτικα Νέα» (23.1.10), κατα-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου σε επιστολή του, 
της 22.1.10, προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ. κ. Μωϋσή Κωνστα-
ντίνη, ανέφερε: 
«Η επίθεση στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ δεν είναι μόνο μία επί-
θεση σε ένα από τα τελευταία εβραϊκά μνημεία στην Κρή-
τη, είναι μία επίθεση στην ιστορία και πολιτιστική κληρονο-
μιά της χώρας μας, της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση, εγώ ο ίδιος, 
αλλά και σύσσωμος ο ελληνικός λαός καταδικάζει με τον 
ισχυρότερο δυνατό τρόπο και ενεργεί έτσι ώστε οι υπεύθυ-
νοι να λογοδοτήσουν. 
Την Κυριακή τιμούμε όλους τους Έλληνες Εβραίους Μάρτυρες 
και Ήρωες του Ολοκαυτώματος. Μία Εθνική Ημέρα Μνήμης 
όπου για μία ακόμη φορά παίρνουμε θέση και δηλώνουμε 
ότι φαινόμενα αντισημιτισμού και ρατσισμού δεν είναι μόνο 
καταδικαστέα αλλά και δεν έχουν καμιά θέση στην ελληνική 
κοινωνία. Σας βεβαιώ ότι η Κυβέρνησή μου και εγώ στεκό-
μαστε δίπλα στον Έλληνα Εβραίο και στηρίζουμε τους αγώ-
νες του για μια καλύτερη Ελλάδα».    
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δίκασε τον εμπρησμό της Συναγωγής τον οποίο χαρακτήρισε 
ως «βαρβαρότητα».

- Η Ένωση Καταναλωτών Χανίων (με ανακοίνωση στις 18.1.10), 
η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (στις 
20.1.10), το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνικών του Ελ-
σίνκι (με ανακοίνωση στις 20.1.10 και συνεχή ενημέρωση επί 
των εξελίξεων), η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία (με ανακοινώ-
σεις στις 20 και 27.1.10), επίσης καταδίκασαν τον εμπρησμό 
της Συναγωγής Χανίων.   

ΨΗΦΙΣΜΑ
της «Συνάντησης Κοινωνικής Ιστορίας 

για τη Δεκαετία του ‘40»

Η επιστημονική κοινότητα ήταν η πρώτη που αντέδρασε με 
αμεσότητα στην είδηση του δεύτερου εμπρησμού της Συνα-
γωγής. Με πρωτοβουλία των καθηγητών που μετείχαν στο Συ-
νέδριο Κοινωνικής Ιστορίας για τη Δεκαετία του ’40, που έγινε 
στις 16 και 17.1.2010 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκδόθηκε το 
ακόλουθο Ψήφισμα:
«Τον Ιανουάριο του 2010 δύο φορές (μία στις 5 Ιανουαρίου και 
μία στις 16) η Συναγωγή των Χανίων έγινε στόχος εμπρηστών. 
Καθώς τα αποτελέσματα της πρώτης φοράς δεν ήταν θεαματι-
κά, επανήλθαν κατορθώνοντας να κάψουν συνολικά 2.500 πα-
λιά και σπάνια βιβλία, μέρος του αρχείου και πολύτιμα αντικεί-
μενα. Την πρώτη φορά είχαν ήδη καεί η ξύλινη οροφή, το πά-
τωμα, η εσωτερική σκάλα. Τώρα όσα αντικείμενα διεσώθησαν 
μεταφέρθηκαν αλλού και η κατεστραμμένη Συναγωγή έκλει-
σε. Η Συναγωγή των Χανίων είναι το μοναδικό ίχνος εβραϊκής 
παρουσίας στην Κρήτη μετά από 2.400 χρόνια εβραϊκής ζωής 
σ’ αυτό το νησί. Το 1999 ολοκληρώθηκε η αναστήλωσή της και 
άρχισε να λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο πολιτισμού, κό-
σμημα αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και συγχρόνως τόπος μνή-
μης για τους 265 Εβραίους των Χανίων που εκτοπίστηκαν από 
τους Ναζί με πλοίο που βυθίστηκε. Η Συναγωγή αυτή, σε μια 
πόλη δίχως κοινότητα, μιλούσε για το παρελθόν και αποτελού-
σε έναν ανοιχτό χώρο συνεύρεσης επισκεπτών και ερευνητών 
με την πλούσια βιβλιοθήκη και το αρχείο της.
Εμείς, ιστορικοί, κοινωνικοί επιστήμονες και όσοι άλλοι συμμε-
τέχουμε στην «Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας για τη Δεκαε-
τία του ’40», θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνες αυτές τις ενέρ-
γειες, δείγματα ανόδου μιας επιθετικής ακροδεξιάς, ρατσιστι-
κής, αντισημιτικής και ξενόφοβης. Οι επιθέσεις αυτές, που τον 
τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα, είναι πολύ 
ανησυχητικό σημάδι και απαιτούν εγρήγορση. Καταγγέλλου-
με τις ναζιστικής έμπνευσης κινήσεις, που συμβαίνουν λίγες 
ημέρες πριν την Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώ-
ματος. Δηλώνουμε επίσης τη συμπαράστασή μας στην ολιγο-
μελή ομάδα εθελοντών που κρατούσε ανοιχτή τη Συναγωγή με 
προσωπικό μόχθο».    
Το Ψήφισμα αναρτήθηκε στον ιστότοπο petition on line και χα-
ρακτηριστικό είναι ότι περισσότερα από 1.700 άτομα το υπέ-
γραψαν ήδη κατά τις δύο πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του, 
ενώ τις αμέσως επόμενες οι υπογραφές έφτασαν τις 2.800. 
Μεταξύ των υπογραφών ξεχωρίζουν διακεκριμένοι καθηγη-

τές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, γεγονός που 
αποτελεί σαφή στάση των ανθρώπων των Γραμμάτων ενάντια 
στις πράξεις ρατσισμού και αντισημιτισμού. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Μετά την πρώτη επίθεση στη Συναγωγή Χανίων, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Χανίων, με Ψήφισμα που εξέδωσε στις 13.1.2010, 
η Τ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χανίων με ανακοίνωση Τύπου στις 7.1.10, η Κα-
θολική Εκκλησία Χανίων με επιστολή της στις 8.1.10, η Φιλε-
λεύθερη Συμμαχία Κρήτης με ανακοίνωση στις 8.1.10, κατα-
δίκασαν τον εμπρησμό της Συναγωγής.
Το Ψήφισμα του Δήμου Χανίων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το 
Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων καταδικάζει τον εμπρησμό της 
εβραϊκής Συναγωγής των Χανίων, το βράδυ της Τρίτης 5 Ιανου-
αρίου 2010.
Πράξεις βανδαλισμού λατρευτικών χώρων, αλλά και σημείων, 
που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του τόπου μας, των Χανί-
ων, είναι καταδικαστέες από όλους μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων αποδοκιμάζει έντονα κάθε πρά-
ξη βίας και μισαλλοδοξίας, καθώς και κάθε προσπάθεια τρομο-
κρατίας. Ιδιαίτερα δε αυτές που θέτουν σε κίνδυνο το ιστορικό 
μνημείο της Παλιάς Πόλης και τη ζωή των συμπολιτών μας».
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Στα μηνύματα που εξέδωσαν για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυ-
τώματος, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της Κυβέρνη-
σης στην κατάθεση στεφάνων, που έγινε στις 27.1.2010 στη 
Μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Θυμάτων, στο Μνημείο Άγνω-
στου Στρατιώτη στην Αθήνα, αν. υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 
Πάνος Μπεγλίτης, καθώς και τα πολιτικά κόμματα, μεταξύ άλ-
λων, καταδίκασαν και τις επιθέσεις στη Συναγωγή Χανίων. Χα-
ρακτηριστικά, ο κ. Π. Μπεγλίτης ανέφερε: «Η Ελλάδα και ο ελ-
ληνικός λαός θα υπερασπισθούν τα ιστορικά μνημεία του τό-
που μας και θα απομονώσουμε και θα τιμωρήσουμε αυστηρά 
τους ελάχιστους εκείνους που είναι ξένοι με τις δημοκρατικές 
μας παραδόσεις και αρχές». 

Το ΠΑΣΟΚ, σε μήνυμα του γραμματέα του Εθνικού Συμβουλί-
ου κ. Σωκράτη Ξυνίδη επισήμανε ότι «τιμά τα θύματα του Ολο-
καυτώματος και στέκεται απέναντι σε όσους, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, αρνούνται την ιστορική πραγματικότητα και καλ-
λιεργούν τον αντι-σημιτισμό. Καταδικάζουμε πράξεις βίας ενα-
ντίον εβραϊκών κτιρίων και συμβόλων, όπως ήταν η πρόσφατη 
επίθεση στην εβραϊκή Συναγωγή των Χανίων».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την 
ομιλία του στην τελετή που έγινε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος 
στη Θεσσαλονίκη, στις 24.1.10, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση λυπάται βαθύτατα για το πρόσφατο διπλό 
χτύπημα κατά της εβραϊκής Συναγωγής στην πόλη των Χανίων. 
Θεωρούμε πολύ θετικό γεγονός τον εντοπισμό των δραστών… 
Αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση, δική μας ηθική και πολιτει-
ακή υποχρέωση, όχι μόνον να αποκατασταθούν οι ζημιές αλλά 
και να διαφυλαχθεί το μνημείο αυτό, όπως και όλα τα εβραϊκά 
μνημεία στη χώρα μας». 

Η Ν.Δ., σε μήνυμα του εκπροσώπου του κόμματος κ. Πάνου Πα-
ναγιωτόπουλου τόνισε ότι «την εφετινή επέτειο σκιάζουν, δυ-
στυχώς, οι δύο πρόσφατοι εμπρησμοί της Εβραϊκής Συναγωγής 
στα Χανιά. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την έντονη ανησυχία 
της για τα γεγονότα αυτά και ζητεί από την Κυβέρνηση και τις 
αρμόδιες Αρχές να εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια, προκειμέ-
νου να διαλευκανθεί, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, η 
υπόθεση και να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη, για να λογο-
δοτήσουν, οι ένοχοι». 

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ανέ-
φερε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τον πρόσφατο εμπρησμό 
της Συναγωγής των Χανίων, που αποτέλεσε συνέχεια σειράς 
παρόμοιων ενεργειών βανδαλισμού και βεβήλωσης μνημείων 
σε διάφορες περιοχές της χώρας μας».

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στο μήνυμά τους τόνισαν ότι «η 27η 
Ιανουαρίου θα πρέπει να είναι μια Ημέρα αντίδρασης και κα-
ταδίκης για τα φαινόμενα αντισημιτισμού που αρχίζουν να πολ-
λαπλασιάζονται στη χώρα μας. Το δείχνουν κρούσματα όπως: 
ο πρόσφατος εμπρησμός της Συναγωγής Χανίων και της κατα-
στροφής μνημείων πολιτισμού των Ελλήνων Εβραίων, ο βαν-
δαλισμός εβραϊκών τάφων στα Ιωάννινα, η βεβήλωση της Συ-
ναγωγής του Βόλου με συνθήματα, η επίθεση στη Συναγωγή 
της Λάρισας». 

Η ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ κα Νίκη Τζαβέλα, σε επιστολή της 
προς το Κ.Ι.Σ., μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κάθε βία ή ενέργεια 
που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες των 
πολιτών, και ασεβεί απέναντι στον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή οικονομικής κατάστασης είναι 
καταδικαστέα. Δεχθείτε την αποδοκιμασία μου για τον εμπρη-
σμό στην Συναγωγή των Χανίων “Ετς Χαϊμ’’, μία από τις σημαντι-
κότερες συναγωγές της Ελλάδος, μιας και αυτά είναι φαινόμε-
να τα οποία δεν έχουν καμία θέση στη χώρα μας…».

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή 
για τον εμπρησμό της Συναγωγής Χανίων, έθεσε, εκτός των άλ-
λων, το θέμα μήπως ο εμπρησμός μπορεί να οφείλεται σε προ-
βοκάτσια στις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ, τώρα μάλιστα που οι 
αντίστοιχες σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία βρίσκονται στο 
ναδίρ. Στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ απάντησε, σε συζήτηση που έγι-
νε στη Βουλή, στις 29.1.10, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
κ. Θ. Πάγκαλος.
Εξάλλου, ερώτηση για τη μη προστασία της Συναγωγής κα-
τέθεσε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλης Κριτσιωτά-
κης (22.1.10).

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μετά τη σύλληψη των φερομένων ως δραστών και τη συζήτη-
ση στη Βουλή, πολλά άρθρα δημοσιεύθηκαν στον Τύπο. Ανα-
δημοσιεύουμε ορισμένα χαρακτηριστικά σχόλια.

• Ο «Ιός» της «Ελευθεροτυπίας», της 30.1.10, με τίτλο «Ο τρί-
τος εμπρησμός της Συναγωγής», μεταξύ άλλων, αναφέρει: 
«Χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί μέσα σε δυο βδομάδες και 
δεύτερη εμπρηστική επίθεση στη Συναγωγή των Χανίων για να 
λειτουργήσουν κάποια ανακλαστικά της πολιτείας, των κομμά-
των και των μέσων ενημέρωσης απέναντι στη φρικτή αναβίω-
ση του αντισημιτικού εφιάλτη. Και ας μη φανταστεί κανείς ζω-
ντανές συνδέσεις, έκτακτα δελτία ειδήσεων και επιτόπια ρε-
πορτάζ, σαν κι αυτά που γεμίζουν τις τηλεοπτικές οθόνες κά-
θε φορά που μια απλή κροτίδα αναγορεύεται σε εθνικό κίν-
δυνο. Η καταγγελία της ρατσιστικής τρομοκρατίας στα Χανιά 
περιορίστηκε σε κάποιες στήλες εφημερίδων ενώ απουσίασε 
από τα κανάλια.
Τα αντιφασιστικά αυτά ανακλαστικά κράτησαν λίγα εικοσιτε-
τράωρα. Μόλις ανακοινώθηκε από την αστυνομία ότι θεωρού-
νται ύποπτοι για τον διπλό εμπρησμό εκτός από έναν Έλληνα, 
δύο Αμερικάνοι και δύο Βρετανοί, αμέσως κινητοποιήθηκε ο 
μηχανισμός αποενοχοποίησης του «έθνους» και το σκηνικό 
αντιστράφηκε. Για μια ακόμα φορά «αποδείχτηκε» ότι αντιση-
μιτισμός δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ο εμπρησμός ήταν απο-
τέλεσμα δράσης ξένων πρακτόρων. Οι ίδιοι αρθρογράφοι που 
πριν από λίγες μέρες είχαν υποστηρίξει ότι η μαφιόζικη δολο-
φονία του Κύπριου καναλάρχη Αντη Χατζηκωστή υπήρξε έργο 
των υποστηρικτών του σχεδίου Ανάν, θριαμβολογούν σήμερα 
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για την αποκάλυψη μιας νέας ανθελληνικής συνωμοσίας. Και 
βέβαια επικαλούνται πάλι ξένες μυστικές υπηρεσίες, τη Μο-
σάντ και την αμερικανική βάση της Σούδας. Το σενάριο αυτό 
έφτασε και στη Βουλή με ερώτηση του Γιώργου Καρατζαφέρη, 
ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να ισχυριστούν ότι όλες οι πρόσφα-
τες αντισημιτικές επιθέσεις (βανδαλισμοί σε νεκροταφεία, μνη-
μεία και συναγωγές) οφείλονται σε ξένα (και βέβαια «σιωνιστι-
κά») κέντρα. Αλλά αυτή είναι η επιτομή του αντισημιτισμού: να 
καταγγέλλεις τους ίδιους τους Εβραίους ως δράστες των ενερ-
γειών εναντίον τους. Πρόκειται για το γνωστό σχήμα των απα-
νταχού εθνικοσοσιαλιστών, κάποιοι απ’ τους οποίους θεωρούν 
ακόμα και τον Χίτλερ όργανο των «σιωνιστών»… 

• Η Τέτα Παπαδοπούλου, σε άρθρο της στην «Ελευθεροτυ-
πία», της 5.2.10, με τίτλο «Το κρυφό μίσος», μεταξύ άλλων, 
τονίζει: 

«…Τα αντισημιτικά επεισόδια, όποτε ξεσπούν, αλλού στην Ευ-
ρώπη -λόγου χάριν, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Μεγάλη 
Βρετανία- καταδικάζονται ευθύς αμέσως και απερίφραστα από 
την Πολιτεία, τον πολιτικό κόσμο, την κοινωνία, τα μέσα ενημέ-
ρωσης. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα. Απεναντίας. Εδώ, 
οι εκδηλώσεις αντισημιτικής βίας αντιμετωπίζονται ουσιαστι-
κά με σιωπή και αδιαφορία. Αυτός είναι ο κανόνας ως προς τη 
στάση που έχουν ο πολιτικός κόσμος, η κοινωνία, αλλά και τα 
μέσα ενημέρωσης. 
… Λίγες ημέρες μεσολάβησαν ανάμεσα στον διπλό εμπρησμό 
της Συναγωγής των Χανίων και στην Ημέρα Μνήμης των Θυμά-
των του Ολοκαυτώματος. Την πρώτη επίθεση ουδείς την κατα-
δίκασε. Τη δεύτερη την καταδίκασαν Πολιτεία και πολιτικός κό-
σμος, με ήπιους τόνους βέβαια. Είχαν προηγηθεί, πάντως, κα-
τακραυγή στο εξωτερικό και γραπτές διαμαρτυρίες από ελλη-
νο-αμερικανικές οργανώσεις -ΑΗΕΡΑ, American Hellenic Care, 
Παγκρήτια Ενωση Αμερικής- στον πρωθυπουργό και στα μέσα 
ενημέρωσης. 
Δεν έχει σημασία εάν οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό στα 
Χανιά είναι «ξένοι». Αυτό δεν απαλλάσσει την πολιτική ηγε-
σία αλλά και την ελληνική κοινωνία από την ευθύνη -την ευ-
θύνη για την ανοχή, την αδιαφορία, τη σιωπή- απέναντι σε τέ-
τοια φαινόμενα. 
Αντί επιλόγου. Εκτός από τον απροκάλυπτο αντισημιτισμό, 
υπάρχει επίσης ο υφέρπων αντισημιτισμός -αυτό το κρυφό ρα-
τσιστικό μίσος- που ξέρει καλά να κρύβεται πίσω από την αδι-
αφορία και τη σιωπή». 

• Η Άννα Φραγκουδάκη, στα «Νέα», της 6.2.10, σε άρθρο της 
με τίτλο «Προς τα πού προχωρούμε;» αναφέρει:

«Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κάτι τέτοιο; Τους εμπρη-
σμούς στη συναγωγή των Χανίων τους έκαναν πράκτορες της 
Μοσάντ με τη βοήθεια της ΣΙΑ και την κρυφή στήριξη της Κου-
κλουξ-κλαν, με στόχο να «συκοφαντήσουν» την Ελλάδα για 
«αντισημιτισμό», για να εμποδίσουν «τους Έλληνες» να υπε-
ρασπίζονται τους Παλαιστίνιους (άμοιρε, παλαιστινιακέ λαέ!). 
Αυτά γράφτηκαν και σε σοβαρές εφημερίδες, π.χ. Ελευθεροτυ-
πία, 25 Ιαν. Τον ίδιο στόχο έχουν και Έλληνες «καραγκιόζηδες» 
που «ψωμίζονται συκοφαντώντας για αντισημιτισμό». 

Όσοι «καραγκιόζηδες» επισημαίνουμε τον μεγάλο κίνδυνο για 
την κοινωνία που αποτελούν τα φαινόμενα με τους αγκυλωτούς 
σταυρούς, όσοι βλέπουμε στενή σχέση τους με άλλα κοινωνικά 
φαινόμενα, όπως τις δίκες του Κ. Πλεύρη, την αθώωσή του και 
τη δίωξη των μαρτύρων κατηγορίας, είτε όπως την απουσία συλ-
λήψεων (εκτός τώρα στα Χανιά), ή όπως τη σιωπή των ΜΜΕ και 
της κοινωνίας για αυτά τα άθλια συμβάντα, είμαστε επιπλέον 
και τελείως ηλίθιοι, που δεν βλέπουμε στους εμπρησμούς στα 
Χανιά τη «διεθνή συνωμοσία» εναντίον της Ελλάδας. 
Όμως δεν είναι καθόλου μοναδικό φαινόμενο ούτε εξαίρεση 
τα Χανιά. Το 2009 έγιναν βανδαλισμοί σε συναγωγές, εβραϊκά 
νεκροταφεία και μνημεία στον Βόλο, την Κέρκυρα, την Αθήνα, 
τη Βέροια, την Κομοτηνή, τη Δράμα, τη Λάρισα και τα Γιάννενα, 
παντού με αγκυλωτούς σταυρούς και όχι καν μία φορά στην κά-
θε πόλη, στα Γιάνεννα π.χ. το φαινόμενο επαναλήφθηκε Δεκέμ-
βριο 08, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Ιούλιο 09 
και ποτέ δεν βρέθηκε σε καμία πόλη κανένας ύποπτος.
Ύποπτος δεν βρέθηκε ποτέ, επειδή «είναι» ξένοι πράκτορες! 
Δεκάδες ξένοι πράκτορες, από τη μιαν άκρη της χώρας στην 
άλλη βγαίνουν κάθε λίγο τις νύχτες σε δεκάδες πόλεις με λο-
στούς, τσεκούρια και πυρκαγιές και… «συκοφαντούν» την Ελ-
λάδα για «αντισημιτισμό» (!). Επείγει να αναλογιστούμε πού 
πορεύεται αυτός ο τόπος. Επείγει να αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας για να αποτρέψουμε τα αποτρόπαια συμβάντα. Πώς είναι 
νοητό να απευθύνουμε στους δράστες τέτοιων πράξεων «άδεια 
ελευθέρας κυκλοφορίας»; Μη φοβάστε, λεβέντες μας, δεν εί-
σαστε εσείς ένοχοι! Αυτό είναι «συκοφαντία». Ξένοι πράκτο-
ρες είναι. Μην ανησυχείτε!».

19ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο νέος πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ έχει θητεύσει 
ως αντιπρόεδρος και ως μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. από το 
1998, ενώ είναι επίσης πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης. 
Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. μέ-
λος Ισραηλιτικής Κοινότητας που δεν εδρεύει στην Αθήνα. 
Ο κ. Σαλτιέλ,  λόγω της πολυετούς συμμετοχής του στα κοι-
νά, έχει χειριστεί ουσιαστικά θέματα που αφορούν τους Έλ-
ληνες Εβραίους, (όπως την καθιέρωση της Εθνικής Ημέρας 
Μνήμης, την ένταξη των Ελλήνων Εβραίων θυμάτων της Κα-
τοχής στα προγράμματα βοήθειας και αποζημιώσεων της 
Claims Conference κ.ά.), ενώ με την πολύχρονη εμπειρία 
του θα αντιμετωπίσει την εξέλιξη των θεμάτων. 
Στους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα όσα απασχολούν τον Ελληνικό Εβραϊσμό καθώς επί-
σης να αναδειχθεί το παρελθόν και το παρόν του, στο μέλ-
λον δε να λάβει τη θέση που δικαιούται τόσο στην ελληνική 
κοινωνία, όσο και στο πλαίσιο των παγκόσμιων οργανισμών. 
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανάπτυξη των σχέ-
σεων μεταξύ Ελλάδας - Ισραήλ.

Συνέχεια από σελ. 1



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ιανουάριος 2010 Τα Νέα μας

9

- Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος, σε επιστολή του, 
της 21.1.10, προς το ΚΙΣ, μεταξύ άλλων τόνισε: «Κάθε βέβηλη 
πράξη η οποία στρέφεται εναντίων είτε χώρων λατρείας, είτε 
των ανθρώπων οι οποίοι τους χρησιμοποιούν, αποτελεί κατα-
πάτηση και προσβολή ιερών χώρων και βασικών ανθρωπίνων, 
και ιδίως θρησκευτικών, δικαιωμάτων ατόμων και κοινωνικών 
συνόλων και είναι απολύτως καταδικαστέα…». 

- Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ: Στις 20.1.2010 το υπουρ-
γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνω-
ση Τύπου: 

«Καταδικάζουμε έντονα τις εμπρηστικές επιθέσεις της 5ης και 
της 16ης Ιανουαρίου κατά της Συναγωγής Ετς Χαγίμ των Χανί-
ων, στο νησί της Κρήτης. Η Συναγωγή χρονολογείται από τον 
Μεσαίωνα και είναι ένα από τα τελευταία εβραϊκά μνημεία 
του νησιού. Η επίθεση κατά της Συναγωγής Ετς Χαγίμ αποτε-
λεί επίθεση κατά της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς της Ελλάδας. Η δεύτερη επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζη-
μιές στη Συναγωγή, καταστρέφοντας περίπου 2.000 βιβλία κα-
θώς και την ξύλινη στέγη του κτιρίου. Η επίθεση αυτή στόχευε 
καθαρά στο να εκφοβίσει και να τρομοκρατήσει την εβραϊκή 
Κοινότητα της Ελλάδας και είναι μόνον η τελευταία από σειρά 
αντισημιτικών επεισοδίων βανδαλισμού ανά την Ελλάδα κατά 
τα τελευταία χρόνια. Χαιρετίζουμε την Ελληνική Κυβέρνηση 
που καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις και πήρε σθεναρή θέση 
κατά του αντισημιτισμού και του ρατσισμού. Η πρεσβεία μας 
στην Αθήνα είναι σε επαφή με τη Συναγωγή. Αξιωματούχοι της 
πρεσβείας θα συναντηθούν με τους ΄Ελληνες ομολόγους τους 
προκειμένου να υπογραμμίσουν την ανησυχία των ΗΠΑ για το 
επεισόδιο αυτό».

- Task Force for International Cooperation on Holocaust Education 
(ITF): Η Νορβηγική Προεδρία του ITF εξέδωσε ανακοίνωση, στις 
20.1.2010, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τις 
Ελληνικές Αρχές την προστασία των Συναγωγών. 

- American Hellenic Educational Progressive Association 
(AHEPA): Στις 18.1.2010 εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 
Ο Νίκος Καρακώστας, πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Εκ-
παιδευτικής και Προοδευτικής Ένωσης (AHEPA), της οργάνω-
σης που εκπροσωπεί τρία εκατομμύρια Αμερικανούς ελληνι-
κής καταγωγής, καθώς και αμέτρητους φιλέλληνες, εξέδωσε 
το παρακάτω Δελτίο Τύπου, στις 18 Ιανουαρίου 2010, σχετικά 
με τις συνεχείς αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον της Συναγω-
γής των Χανίων Ετς Χαγίμ: 

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις αντισημιτικές αυτές επιθέ-
σεις που έλαβαν χώρα στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ. Πρόκειται για 
τον δεύτερο εμπρησμό μέσα σε δύο εβδομάδες, ο οποίος κα-
τέστρεψε τις υποδομές της Συναγωγής, 2.500 τόμους σπάνι-
ων βιβλίων καθώς και άλλα αρχειακά αντικείμενα. Αυτές οι 
αντισημιτικές επιθέσεις ενάντια στην εβραϊκή κοινότητα της 
Ελλάδας είναι αποδοκιμαστέες. Καλούμε όλους τους ανθρώ-

πους της πόλης των Χανίων, καθώς και όλους τους Έλληνες πο-
λίτες, να εναντιωθούν από κοινού σε αυτές τις πράξεις μίσους, 
μισαλλοδοξίας και φανατισμού, και να βοηθήσουν να ξεκινή-
σει η διαδικασία επούλωσης. Ζητούμε την άμεση σύλληψη των 
δραστών αυτών των αποτρόπαιων πράξεων και την παραπομπή 
τους στη δικαιοσύνη».

- American Jewish Committee (AJC): Στις 17.1.2010 η AJC εξέ-
δωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Η Αμερικανική Εβραϊκή Επι-
τροπή (AJC) εκφράζει την οργή της για τον εμπρησμό που προ-
κάλεσε σοβαρές ζημιές στην Ετς Χαγίμ, τη μοναδική Συναγω-
γή στο ελληνικό νησί της Κρήτης… 

«Ο νους μας είναι κοντά στην ελληνική εβραϊκή κοινότητα», εί-
πε ο εκτελεστικός διευθυντής της AJC David Harris. «Η στοχο-
ποίηση ενός τόπου λατρείας όχι μία, αλλά δύο φορές μέσα σε 
λίγες ημέρες απαιτεί μία άμεση δημόσια απάντηση από όλους 
εκείνους τους Έλληνες που πιστεύουν στις αρχές της θρησκευ-
τικής ελευθερίας και του αμοιβαίου σεβασμού». 

…Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εβραϊκή κοινότητα της Ελλά-
δας είχε αφανιστεί σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Οι Εβραίοι 
της Ελλάδας είναι σήμερα μόνο 5.000. Μετά την καταστροφή 
της εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης από τους Ναζί το 1944, 
η Ετς Χαγίμ παρέμενε για δεκαετίες άδεια και παραμελημένη. 
Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε το 1996, και η Συνα-
γωγή επαναλειτούργησε το 1999.

«Βασιζόμαστε στον Έλληνα πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και 
στην κυβέρνησή του για να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να 
συλληφθούν οι εμπρηστές και να διωχθούν δικαστικά με τη 
μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο κ. Harris. «Η προστασία 
όλων των εβραϊκών θεσμών και κτηρίων πρέπει να αποτελέ-
σει υψηλή προτεραιότητα με δεδομένο τα τελευταία γεγονό-
τα. Το γεγονός ότι οι εμπρηστές κατάφεραν να χτυπήσουν τον 
ίδιο στόχο δύο φορές μέσα σε δέκα ημέρες φανερώνει τις ελ-
λείψεις στην ασφάλεια του τόπου».    

- United Hellenic American Congress (UHAC): Στις 15.1.2010 η 
UHAC εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση Τύπου:

Το Ελληνοαμερικανικό Κογκρέσο (UHAC), με ανακοίνωσή του, 
εξέφρασε τη θλίψη του για την εμπρηστική επίθεση κατά της 
Συναγωγής στα Χανιά: Η επίθεση κατά της Συναγωγής αποτελεί 
μία ακόμα επίθεση κατά εβραϊκών τόπων - έχουν προηγηθεί 
άλλες παρόμοιες επιθέσεις σε Συναγωγές, εβραϊκά σπίτια και 
νεκροταφεία στη Βέροια, τα Ιωάννινα και τον Βόλο.  

«Θλίψη και αποτροπιασμό» για την επίθεση κατά της Συνα-
γωγής στα Χανιά εκφράζει με γραπτή ανακοίνωσή του ο επί-
τιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) 
και πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Κογκρέσου, όπως και 
του οργανισμού Hellenicare, του οποίου είναι και ο ιδρυτής, 
Άντριου Άθενς.  
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Ο Α. Άθενς πρόσθεσε πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα γίνουν 
ανεκτές. Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας τιμά την ελληνική 
παράδοση και εργάζεται για να κάνει τον ελληνισμό ένα φωτει-
νό παράδειγμα για όλον τον κόσμο. Εκφράζουμε την ανησυχία 
μας και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε ώστε να μην επαναλη-
φθούν τέτοιου είδους επιθέσεις». Ο Ά. Άθενς δήλωσε, τέλος, 
ότι έχει μεταφέρει την ανησυχία του στον πρωθυπουργό Γιώρ-
γο Παπανδρέου, τον οποίο και κάλεσε να προβεί σε δηλώσεις 
που να καταδικάζουν αυτό το αίσθημα αντισημιτισμού και ρα-
τσισμού που υπάρχει στην Ελλάδα.

- Anti Defamation League (ADL): Στις 14.01.2010 η ADL εξέδω-
σε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η Anti-Defamation League (ADL) - Ένωση ενάντια στη Δυσφή-
μιση - κάλεσε με επιστολή της τον Έλληνα Πρωθυπουργό να 
«καταδικάσει δημόσια και απερίφραστα τον εμπρησμό της Συ-
ναγωγής των Χανίων». Ο διευθυντής της ADL, Abraham Foxman 
σημείωσε ότι «είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η ελληνική 
κυβέρνηση έχει μέχρι τώρα παραλείψει να καταδικάσει αυτή 
τη σοκαριστική επίθεση που είχε σαν στόχο τη Συναγωγή. Ο 
Πρωθυπουργός αντέδρασε δυναμικά και καταδίκασε την πρό-
σφατη έκρηξη βομβιστικού μηχανισμού που είχε σαν στόχο 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι η δημοκρατία δεν τρο-
μοκρατείται. Θα αναμέναμε ότι, μέσα στο ίδιο πνεύμα, θα κα-
ταδίκαζε και την επίθεση κατά της Συναγωγής». Ο κ. Foxman, 
τέλος, πρόσθεσε ότι η «προηγούμενη κυβέρνηση είχε παρα-
μείνει σιωπηλή όταν Συναγωγές και εβραϊκά νεκροταφεία γί-
νονταν στόχος επιθέσεων και βανδαλισμών, στέλνοντας έτσι 
ένα μήνυμα ανασφάλειας στην εβραϊκή κοινότητα και ένα μή-
νυμα ατιμωρησίας σε εκείνους που διέπραξαν αυτές τις επι-
θέσεις. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνησή σας θα αλλάξει αυτήν την 
πολιτική και θα δηλώσει ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία 
θέση στην Ελλάδα». 
  
- Board of Deputies of British Jews: Στις 15.1.2020, το Κ.Ι.Σ. Με-
γάλης Βρετανίας (BOD), απέστειλε επιστολή στον Πρέσβη της 
Ελλάδας στην Αγγλία καταδικάζοντας το γεγονός και εκφρά-
ζοντας την ανησυχία των Βρετανών Εβραίων.

- World Council of Hellenes Abroad (ΣΑΕ – Περιφέρεια ΗΠΑ): 
Στις 11.1.2010 το Τμήμα ΗΠΑ του Συμβουλίου Αποδήμου Ελλη-
νισμού (ΣΑΕ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, της περιφέρειας των ΗΠΑ  
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε, με αφορμή τον πρώτο εμπρησμό, εκφράζει 
την αγανάκτησή της για την πρόσφατη αντισημιτική ενέργεια 
στην ιστορική Συναγωγή των Χανίων. «Λυπούμαστε βαθιά που 
τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες συμβαίνουν στον 21ο αιώνα 
στην Ελλάδα. Καλούμε τους Έλληνες να δουν πέρα από θρη-
σκευτικές και εθνικές διαφορές και να ζήσουν ειρηνικά μέσα 
σε μία δημοκρατική κοινωνία. Καλούμε, επίσης, την ελληνική 
κυβέρνηση να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποδοκι-

μάσουν τέτοια εγκλήματα μίσους».
 
- Παγκρήτια Ένωση Αμερικής (PAA): Σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε στις 5 Ιανουαρίου 2010, η PAA αναφέρει ότι οι Ελληνοα-
μερικανοί στηλιτεύουν την απόπειρα εμπρησμού ενάντια στη 
Συναγωγή Χανίων. «Μετά από την ενέργεια αυτή, εμείς οι Κρή-
τες των Ηνωμένων Πολιτειών είμαστε εξοργισμένοι με όλες τις 
αντισημιτικές ενέργειες στην Ελλάδα και όλες τις απόπειρες 
εκείνες που έχουν σαν στόχο να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες 
εβραϊκού θρησκεύματος. Για τούτο εκδίδουμε αυτήν την ανα-
κοίνωση και καλούμε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους 
να εκφράσουν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες για την 
εξάλειψη του μίσους και του ρατσισμού στην Ελλάδα».   
 
 - B’nai B’rith International: Στις 11.1.2010 το B’nai B’rith έστει-
λε στο Κ.Ι.Σ. επιστολή συμπαράστασης σχετικά με τον εμπρη-
σμό της Συναγωγής Χανιών. 

- Από το Κ.Ι.Σ. Τουρκίας: Σε επιστολή τους προς το Κ.Ι.Σ. (25.1.10), 
ο Αρχιραββίνος Τουρκίας κ. Ιζάκ Χαλέβα και ο πρόεδρος του 
Κ.Ι.Σ. Τουρκίας κ. Σύλβιο Οβάντια εξέφρασαν τη συμπαράστα-
σή τους προς τον Ελληνικό Εβραϊσμό και τη λύπη τους για τον 
εμπρησμό της Συναγωγής.
  
- Pancretan Endowment Fund for the Universities of Crete: Στις 
7.1.2010 το Παγκρήτιο Κληροδότημα για το Πανεπιστήμιο και 
Πολυτεχνείο Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση, που μεταξύ άλλων 
αναφέρει: 
«Θλίψη και αγανάκτηση προκάλεσε σε όλους τους Απόδημους 
Κρήτες και στην Ομογένεια της Αμερικής, ο αναίσχυντος εμπρη-
σμός της Συναγωγής στα Χανιά. Η Συναγωγή είναι ένα από τα 
ιστορικά διαμάντια που κοσμούν την ιστορία της πόλης, της αι-
ώνιας κοιτίδας του φιλελευθερισμού και της Δημοκρατίας. 
…Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στα Χανιά. Προέρχεται έξω-
θεν και καλούμε όλους τους πολίτες να ορθώσουν το ανάστη-
μά τους και με μια στεντόρεια φωνή να διαλαλήσουν ένα μεγά-
λο όχι στον αντισημιτισμό, και στην ανοησία που συνεπάγεται 
το μίσος εναντίον συνανθρώπων μας. Ο λαός των Χανίων πο-
λέμησε με αυταπάρνηση και ηρωισμό τις χιτλερικές ορδές και 
οι σβάστικες μόλυναν τα ιερά χώματα που αιματοποτισμένου 
Νομού μας από τις γερμανικές φρικαλεότητες. 
Καταδικάζουμε τον άνανδρο και ανάλγητο εμπρησμό και κα-
λούμε την ελληνική κυβέρνηση, ενεργά, να προστατεύσει όλα 
τα εβραϊκά μνημεία στην Ελλάδα, γιατί, η επί 23 αιώνες εβραϊ-
κή παρουσία στον ελλαδικό χώρο αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ελληνικής ιστορίας».

- Η Αμερικανίδα βουλευτής Κάρολιν Μαλόνεϊ, σε δήλωσή της στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Αμερικανικό Κογκρέσο (2.2.10), 
καταδίκασε την ενέργεια, συνεχάρη την Ελληνική Κυβέρνηση 
για την αμεσότητα της αντίδρασης, αναφέρθηκε στην αύξηση 
των αντισημιτικών επεισοδίων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς 
και έκανε έκκληση προς την «διεθνή κοινότητα να δηλώσει την 
αγανάκτησή της για τα φαινόμενα μη ανοχής».
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Με πρωτοβουλία της Ι.Κ. Αθηνών και τη συμμετοχή πολλών 
μελών από όλες τις Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδας, στις 
6.2.2010 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά συλλαλητήριο για την 
πυρπόληση της Συναγωγής Χανίων. Εκ μέρους του Κ.Ι.Σ. στο συλ-
λαλητήριο συμμετείχε ο αντιπρόεδρος κ. Μώρις Μαγρίζος. 
Το πρωί του Σαββάτου οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη 
λειτουργία στη Συναγωγή που τελέστηκε από το Ραββίνο Αθη-
νών κ. Ισαάκ Μιζάν και στη συνέχεια πορεύτηκαν προς το δη-
μαρχείο Χανίων για να διαμαρτυρηθούν για τον εμπρησμό της 
Συναγωγής, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σημαντι-
κό μέρος ιερών βιβλίων και αρχειακού υλικού. Αντιπροσωπεία 
με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ι.Κ. Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπά-
λα και το Προεδρείο, και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου 
του Κ.Ι.Σ. κ. Μ. Μαγρίζου και του προέδρου της Εβραϊκής Νεο-
λαίας Ελλάδας κ. Μωϋσή Τζάφου, συναντήθηκε με τον αντιδή-
μαρχο Χανίων κ. Άρη Παπαδογιάννη στον οποίο επιδόθηκε το 
Ψήφισμα που δημοσιεύεται στη διπλανή στήλη.   
Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών 
κ. Βενιαμίν Αλμπάλας και δημοσιεύτηκαν στο Τύπο επεσήμανε 
ότι η εκδήλωση αυτή ήταν μία ένδειξη συμπαράστασης στη Συ-
ναγωγή των Χανίων. «Θέλαμε να δείξουμε ότι ο διπλός εμπρη-
σμός δεν θα μπορέσει να καταστρέψει έναν τόπο λατρείας και 
ότι η ψυχή της συναγωγής παραμένει ζωντανή», ανέφερε ο κ. 
Αλμπάλας ενώ ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για την αδελφο-
ποίηση της Συναγωγής Ετς Χαγίμ των Χανίων με τη Συναγωγή 
Μπέιτ Σαλώμ της Αθήνας. Στα πλαίσια αυτής της αδελφοποί-
ησης, ο κ. Αλμπάλας ανακοίνωσε τη καθιέρωση ετήσιας οικο-
νομικής ενίσχυσης της Συναγωγής των Χανίων από την Ισραη-
λιτική Κοινότητα Αθηνών. 

ΨΗΦΙΣΜΑ
προς τον κ. Δήμαρχο Χανίων

και τους Δημότες της Πόλης των Χανίων

Οι Έλληνες πολίτες, Εβραίοι στο θρήσκευμα και μέλη της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας, είμαστε συντετριμμέ-
νοι από τα περιστατικά εμπρησμού σε βάρος της ιστορικής 
συναγωγής Έτς Χαγίμ των Χανίων που είχαν σαν αποτέλε-
σμα να καταστραφεί σημαντικό τμήμα της συναγωγής και 
μεγάλο πλήθος θρησκευτικών βιβλίων και κειμηλίων που 
υπήρχαν στο εσωτερικό της. 
Εκφράζουμε ικανοποίηση από τα μέχρι σήμερα αποτελέσμα-
τα της αστυνομικής έρευνας και ζητούμε από τις αρμόδιες 
αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να οδηγη-
θούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι οι φυσικοί και 
ηθικοί αυτουργοί του βανδαλισμού της Συναγωγής. 
Παράλληλα ζητούμε από το Δήμο Χανίων, από τους επίση-
μους θρησκευτικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς, πο-
λιτιστικούς φορείς της πόλης των Χανίων αλλά και από όλους 
τους Δημότες των Χανίων να καταδικάσουν απερίφραστα 
αυτές τις πράξεις ωμής βίας και ταυτόχρονα ακραίες εκ-
φράσεις αντισημιτισμού και ρατσισμού, αντιλαμβανόμενοι 
ότι αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά της Συναγωγής και των 
Εβραίων αλλά κατά της ιστορίας, του πολιτισμού, των ηθι-
κών αξιών και της φήμης ολόκληρης της πόλης των Χανίων 
και κατ’ επέκταση της πατρίδας μας της Ελλάδας. 
Η προάσπιση της δημοκρατίας απαιτεί το σεβασμό στη δια-
φορετικότητα και μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι ίδιοι οι 
πολίτες αναπτύξουν αισθητήρια ικανά να οργανώσουν άμυ-
νες απέναντι σε κάθε τι περιορίζει τις συνταγματικά κατο-
χυρωμένες ελευθερίες του ατόμου, κεντρική έκφραση των 
οποίων είναι και το δικαίωμα στην θρησκευτική πίστη. Το 
δικαίωμα αυτό επιχειρήθηκε βάναυσα να καταστρατηγη-
θεί με τους εμπρησμούς της Συναγωγής μας. Η ανοχή και 
η χαλαρότητα της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιες ενέργει-
ες δημιουργεί εύφορο έδαφος για την επανάληψή τους. Το 
Ολοκαύτωμα των Εβραίων, το μαζικότερο έγκλημα της ιστο-
ρίας, δεν θα είχε συμβεί αν οι κοινωνίες της Ευρώπης αντι-
δρούσαν απέναντι στη βία, στο φανατισμό, στη μισαλλοδο-
ξία, στο ρατσισμό, στον αντισημιτισμό. 
Καλούμε την Πόλη των Χανίων και τους Πολίτες της να απλώ-
σουν ασπίδα προστασίας γύρω από τη Συναγωγή μας, να μην 
ανεχθούν την επανάληψη τέτοιων γεγονότων και να συν-
δράμουν με τις δυνάμεις τους στην αποκατάσταση της Συ-
ναγωγής, ενός μοναδικού στην Ευρώπη μνημείου που τιμά 
την ιστορία και τον πολιτισμό των Χανίων.  

Αριστερά: Επίδοση 

του Ψηφίσματος 

στον Αντιδήμαρχο Χανίων.

Κάτω: Από τη λειτουργία 

στη Συναγωγή.
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Της Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

• Η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών καταδικάζει κατηγορημα-
τικά και εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το νέο εμπρησμό 
της Συναγωγής των Χανίων στις 16 Ιανουαρίου 2010.
Είναι ο νέος αυτός εμπρησμός μια ακόμη απόδειξη ότι οι νο-
σταλγοί της εφιαλτικής «νύχτας των κρυστάλλων» της Ναζι-
στικής Γερμανίας στρέφονται όχι μόνο εναντίον των Ελλήνων 
Εβραίων αλλά και εναντίον της Δημοκρατίας και του Πολιτι-
σμού της χώρας μας.
Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία του Συνταγματικού δικαιώματος της ελεύ-
θερης άσκησης των θρησκευτικών επιταγών και παραδόσεων 
και οι τοπικές αρχές οφείλουν να απομονώσουν τους οπαδούς 
του Φασισμού και του Ναζισμού εναντίον των οποίων οι Κρή-
τες συμπατριώτες μας αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου.
Οι αξίες της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού δεν συμβιβάζονται 
με τη βαρβαρότητα του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού. 
Είμαστε βέβαιοι ότι οι Αρχές και οι πολίτες των Χανίων θα στα-
θούν δίπλα και θα υπερασπισθούν τη Συναγωγή των Χανίων, ως 
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και 
της χώρας μας, που προκαλεί το ενδιαφέρον και το θαυμασμό 
των Ελλήνων και χιλιάδων επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο. 

Ο Πρόεδρος 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας 
ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΪΤΑΝ

Της Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης εκφράζει τη λύπη και 
την αγανάκτησή της και καταδικάζει απερίφραστα τον δεύτερο 
εμπρησμό της Συναγωγής Χανίων και την καταστροφή όχι μόνο 
του ιστορικού αυτού μνημείου αλλά και του πολύτιμου αρχεια-
κού υλικού που φυλασσόταν εκεί. 
Δυστυχώς παρά τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν κα-
τά την πρώτη απόπειρα λίγες μέρες νωρίτερα, δεν ελήφθησαν 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων φαινομέ-
νων. Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα δράσει άμεσα και θα με-
ριμνήσει ώστε να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δράστες 
της αποτρόπαιας αυτής πράξης. 
Σε λίγες ημέρες κλείνουν 65 χρόνια από την απελευθέρωση του 
Άουσβιτς, ενός τόπου που μαρτύρησαν και θανατώθηκαν εκα-
τομμύρια ομόθρησκοί μας, το μόνο «έγκλημα» των οποίων ήταν 
ότι ήταν Εβραίοι. Το γεγονός ότι ο εμπρησμός της Συναγωγής 
των Χανίων συμπίπτει με την τραγική αυτή επέτειο έρχεται να 
δείξει ότι υπάρχουν ακόμη θιασώτες ακραίων αντιλήψεων. 
Παρόμοια γεγονότα που αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας 
πρέπει να εκλείψουν. Οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να 
αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους και να ασκούν ελεύθε-
ρα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο αντισημιτισμός που εκ-
φράζεται με τις πράξεις αυτές δεν έχει θέση στη σύγχρονη δη-
μοκρατική Ελλάδα και πρέπει να καταπολεμηθεί και να εξαλει-
φθεί δια παντός. 

Ο Πρόεδρος 
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Της Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

• …Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας εκφράζει τη θλίψη και 
τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει κατηγορηματικά τον 
εμπρησμό της Συναγωγής των Χανίων. Πρόκειται για μια βάρ-
βαρη πράξη οργανωμένης ρατσιστικής βίας, που δεν στρέφε-
ται μόνο κατά των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και κατά της Δημο-
κρατίας και του Πολιτισμού της χώρας μας.
Σε τέτοιες πρακτικές, που θυμίζουν γεγονότα άλλων εποχών, 
γεγονότα που κηλίδωσαν και οπισθοδρόμησαν την ανθρωπό-
τητα, η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας καλεί την πολιτεία, αλ-
λά και τον καθένα μας ξεχωριστά να αντιδράσουμε και να προ-
στατεύσουμε την κοινωνία της ανοχής, της συνύπαρξης και της 
διαφορετικότητας. 

O Πρόεδρος  
ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ

Η Γραμματέας 
ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΣΑΪΑΣ - ΜΑΓΡΙΖΟΥ

Της Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου:

1.  Καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός του διπλού εμπρη-
σμού της Συναγωγής «Ετς Χαγίμ» των Χανίων, μιας Συναγω-
γής που ξανακτίστηκε πάνω στα ερείπια, που είχε αφήσει η 
Ναζιστική θηριωδία…

2.  Χαρακτηρίζει την πράξη αυτή ως πράξη οργανωμένης ρατσι-
στικής βίας, που μάλιστα επαναλήφθηκε σε δέκα μέρες και 
έρχεται σαν απόρροια επικίνδυνων ρατσιστικών ιδεολογιών 
και πρακτικών ενός μέρους του πληθυσμού αλλά και γενι-
κότερα των συγκεκριμένων εκφραστών του αντισημιτισμού 
και του ναζισμού στις μέρες μας, που ωθούν με το γραπτό 
και προφορικό λόγο τους σε τέτοια φαινόμενα (και που μά-
λιστα αθωώνονται από την Ελληνική Δικαιοσύνη!!). Τέτοιες 
πράξεις κλονίζουν τις αξίες της Δημοκρατίας και του Πολι-
τισμού στη χώρα μας.

3.  Θεωρεί τουλάχιστον ανεπαρκή την αντιμετώπιση του γεγο-
νότος από την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές και τους 
καλεί να υπερασπιστούν τη Συναγωγή των Χανίων…

4.  Καλεί την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για τη σύλληψη και 
τιμωρία των ενόχων, για την επαγρύπνηση για μη επανάληψη 
τέτοιων αποτρόπαιων φαινομένων, για την πάταξη του ρατσι-
σμού και του αντισημιτισμού με όλα τα μέσα, για την προστα-
σία και αποκατάσταση της Συναγωγής των Χανίων.

5.  Αποφασίζει να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα αισθήματα 
αλληλεγγύης και συμπάθειας προς τον κ. Νίκο Σταυρουλά-
κη και την ομάδα των ανθρώπων, που τον βοηθούν και τον 
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια για την επίτευξη του τόσο ση-
μαντικού έργου του, που συνέβαλε στην αναβάθμιση όλης 
της περιοχής. 

6.  Να δημοσιευτεί το παρόν σε μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 
να σταλεί στις αρχές των Χανίων και της Μαγνησίας. 

Ο Πρόεδρος 
ΜΑΡΣΕΛ ΣΟΛΟΜΩΝ

Ο Γραμματέας 
ΒΙΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΩΦ

ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


