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Αξιότιμοι εκπρόσωποι του ΠΑΚΕΘΡΑ,
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι για μένα ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι αυτή την ιδιαίτερη ημέρα
ανάμεσά σας, σε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο, εκπροσωπώντας το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος στην τελετή μνήμης των Εβραίων της
Ξάνθης που αφανίστηκαν σχεδόν ολοσχερώς στο Ολοκαύτωμα.
Η κοινότητα της Ξάνθης ήταν μικρή, αριθμούσε περίπου 550 Εβραίους,
αλλά συνέβαλε σημαντικά στην ζωή της πόλης. Κατά την διάρκεια της
Βουλγαρικής Κατοχής, το 1941, οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να φορούν στο
πέτο το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ, ενώ τους απαγορεύτηκε να είναι έμποροι και
βιομήχανοι. Τα μεσάνυκτα της 4ης Μαρτίου 1943 οι Βούλγαροι συνέλαβαν
τους 550 Εβραίους της πόλης και τους συγκέντρωσαν στην καπναποθήκη της
οδού Σαλαμίνος 1. Μόνον 6 μπόρεσαν να ξεφύγουν.
Στις 18 και 19 Μαρτίου άρχισε η μεταφορά τους -μέσω Βουλγαρίας- στο
στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία, όπου όλοι βρήκαν
τραγικό θάνατο στα κρεματόρια. Οι Βούλγαροι λεηλάτησαν τα σπίτια και τα
καταστήματα των Ξανθιωτών Εβραίων και καταπάτησαν τις ιδιοκτησίες τους.
Αυτά τα λίγα ιστορικά στοιχεία είναι γνωστά σε όλους εσάς τους Ξανθιώτες,
τα αναφέρω σήμερα επιγραμματικά μόνο γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ
σημαντικό να διατηρούμε την μνήμη ζωντανή, να οργανώνουμε τέτοιες
εκδηλώσεις, να μην αφήνουμε τον χρόνο να καλύπτει και να σβήνει τα πάντα
γιατί μόνον έτσι διατηρούμε την ιστορική μας συνείδηση, και μπορούμε να
αντιπαλέψουμε το κακό, είτε αυτό είναι ο αντισημιτισμός, είτε οποιαδήποτε
άλλη μορφή ρατσισμού.
Μόνον έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι ποτέ στην ιστορία δεν θα
ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, ότι καμία άλλη εθνική ή φυλετική ομάδα δεν θα
γνωρίζει ανάλογη φρίκη.
Σε αυτό το πλαίσιο διατήρησης -και όχι καταστροφικής εξάλειψης- της
μνήμης, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ενδιαφέρον του ΠΑΚΕΘΡΑ, ήδη από το
2015, για τον ευπρεπισμό του εβραϊκού νεκροταφείου της Ξάνθης ύστερα από
τους βανδαλισμούς που είχε υποστεί. Η εργασία αποκατάστασης του
νεκροταφείου δεν ήταν απλή υπόθεση, προϋπέθετε μελέτη,
αποφασιστηκότητα και συστηματική δουλειά προκειμένου όχι μόνο να
αποκατασταθούν και να ευπρεπιστούν οι τάφοι αλλά και προκειμένου να
διαβάσουμε τις επιτύμβιες επιγραφές. Στο σημείο αυτό πολύτιμη ήταν η
συμβολή της οικογένειας του Τζόν Μπράουνστοουν, του μόνου από την
οικογένειά του που γλύτωσε από τον θάνατο το 1943. Χωρίς όμως την
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αποφασιστικότητα του ΠΑΚΕΘΡΑ, και των άξιων στελεχών του, τίποτε από
όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τις πόλεις μας, ειδικά σήμερα που οι καιροί
είναι δύσκολοι, να υπάρχουν πολιτιστικά κέντρα με τόσο πλούσια και έντονη
δραστηριότητα, όπως το ΠΑΚΕΘΡΑ.
Αγαπητοί μου,
Σας συγχαίρω για τις ευαισθητοποιημένες πρωτοβουλίες σας, με τις οποίες
δεν τιμάτε απλώς τη μνήμη των αδικοχαμένων αδελφών μου -που
εξοντώθηκαν στον όνομα του μίσους- αλλά επιτελείτε έργο προς όφελος των
νέων γενεών. Ώστε τα παιδιά μας να έχουν διδαχθεί από το παρελθόν και να
ζήσουν σε κοινωνία σεβασμού του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του.
Σας ευχαριστώ.
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