
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΡΑΔΗΝΗ

Ινστιτούτο ΈΈρευνας & Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΝΑ ΡΑΔΗΝΗ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΕΒΡΑΪΚΗΣ 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
27.03.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΙΣ 24. ΜΑΡΤΙΟΥ 1944                 
ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΜΈΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΑΘΗΚΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 9. ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Για δεύτερη φορά φέτος, την Κυριακή           
27. Μαρτίου 2016, τιμήθηκε η μνήμη των 
χαμένων αλλά ποτέ ξεχασμένων συμπολιτών 
μας, με μια ιδιαίτερη συμβολική πορεία 
μνήμης με σημείο εκκίνησης την πλατεία 
Ομόνοιας, την καρδιά της εβραϊκής 
συνοικίας, και προορισμό το μνημείο του 
Ολοκαυτώματος.                                                  
Με την πολυπληθή παρουσία κατοίκων της 
πόλης, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και της βουλής καθώς και εκπροσώπων 
των ισραηλιτικών κοινοτήτων της χώρας 
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση από τον 
Ραβίνο Θεσσαλονίκης κ. Ααρόν Ισραέλ και  
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, 
αποδίδοντας ταπεινά τιμή στη μνήμη των 
εκλιπόντων συμπατριωτών και συμπολιτών 
μας.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

27.03.2016
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Κατατέθηκαν στεφάνια από τους  
εκπροσώπους του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας,    
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Τρικάλων, της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Ιωαννίνων, της Κοινότητας 
Αποδήμων Καστοριανών Εβραίων Νέας 
Υόρκης, του Δήμου Καστοριάς, της 
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 
της βουλευτού Καστοριάς κ.  
Τελιγιορίδου, του πολιτιστικού 
συλλόγου της μαρτυρικής Κλεισούρας 
“Δάρβαρης”, του γυναικείου συλλόγου 
Κωσταραζίου “Διαμαντόνυφη” και του 
Ινστιτούτου Έρευνας & Διαχείρισης 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΝΑ 
ΡΑΔΗΝΗ.
Η ημέρα αυτή της Κυριακής ήταν και 
φέτος σκοτεινή, γκρίζα και βροχερή, 
όπως και στις 24. Μαρτίου του 1944, 
κατά την κοινώς ομολογούμενη 
προφητεία του γκρίζου χιονιού που θα 
έπεφτε στην Καστοριά.

Οι παρευρισκόμενοι συνέχισαν την 
πορεία τους στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του συλλόγου “Αθανάσιος 
Χριστόπουλος” όπου παρακολούθησαν 
τις εξαιρετικές ομιλίες των 
προσκεκλημένων ομιλητών                    
κ. Θρασύβουλου Παπαστρατή και          
κ. Πάνου Τσολάκη, οι οποίοι 
παρουσίασαν στο πολυπληθές κοινό τα 
αποτελέσματα των πολυετών ερευνών 
τους σχετικά με την πλούσια ιστορία 
και την αρχιτεκτονική της παλιάς 
εβραϊκής κοινότητας Καστοριάς και 
εντυπωσίασαν με τον πλούτο των 
πληροφοριών, ζωντανεύοντας στις 
μνήμες όλων την κάποτε εύρωστη και 
δυναμική εβραϊκή κοινότητα. 

Επίσης παρουσιάστηκε και το 
εκπαιδευτικό φυλλάδιο με θέμα την 
ιστορία και τη μνήμη της χαμένης 
εβραϊκής κοινότητας Καστοριάς, το 
οποίο εκπονήθηκε το περασμένο 
φθινόπωρο ως αποτέλεσμα του 
προγράμματος επίσκεψης  νέων στην 
Καστοριά με τον διεθνή οργανισμό 
Action for Reconciliation and Peace   

„Τασίτσα μου,

όταν διαβάσεις 
αυτά τα λόγια     

δεν θα υπάρχω πια 

στη ζωή
θα μ' έχει φάει η 

ξενιτιά
χύσε ένα δάκρυ 

για μένα
αν ζω ή αν 

πεθάνω“

Ρεγγίνα Κοέν
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και σε συνεργασία με την               
κ. Ζορπίδου, αρχαιολόγο - 
πολιτισμολόγο και πρόεδρο του 
Ινστιτούτου ANNA ΡΑΔΗΝΗ.

Στην εκδήλωση Ημέρας 
Μνήμης της Εβραϊκής Κοινότητας 
Καστοριάς παρευρέθηκαν ο 
Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μορίς 
Μαγρίζος, ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης             
κ. Σολομών Παρέντε, ο Ταμίας του 
Κοινοτικού Συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης κ. Πίνχο Παρέντε, ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας 
Τρικάλων κ. Ιάκωβος Βενουζίου, η 
Γραμματέας της Κοινότητας 
Ιωαννίνων κ. Αλέγρα Μάτσα και ο 
Ραβίνος της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης,            
κ. Ααρόν Ισραέλ.

Γραπτό χαιρετισμό απηύθυνε 
και η Πρέσβης του Ισραήλ στην 
Ελλάδα κ. Ιρίτ Μπεν Άμπα, η 
οποία λόγω σημαντικών 
ανειλημμένων υποχρεώσεων στην 

Αθήνα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί 
προσωπικά στην εκδήλωσή μας.

Την σημαντική αυτή εκδήλωση 
μνήμης τίμησαν επίσης η 
βουλευτής Καστοριάς κ. Αντωνίου, 
ως εκπρόσωποι της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς ο 
Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς      
κ. Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος 
Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Κώττας, και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, 
Τουρισμού και Αθλητισμού κ.  
Ζυμπίδης, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καστοριάς κ. Παπαδόπουλος, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι του 
Περιβάλλοντος κ. Κλαζίδης,          
η τ. Πρόεδρος του συλλόγου 
Απολλωνιαδιτών                              
κ. Παπαμαντζάρη,  η πρόεδρος   
του συλλόγου “Σπασμένο Ρόδι”     
κ. Ιωακιμίδου, η πρόεδρος του 
γυναικείου συλλόγου 
Κωσταραζίου “Διαμαντόνυφες”    
κ. Δόλλα-Τζήκα και το διοικητικό 
συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος του 
πολιτιστικού συλλόγου 

Κλεισούρας κ. Αναστασίου καθώς 
και πλήθος φίλων, που για άλλη 
μια φορά μας τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας 
θέλουμε να εκφράσουμε στην 
Πρόεδρο του συλλόγου 
“Αθανάσιος Χριστόπουλος”           
κ. Χατζηλεοντιάδου καθώς και σε 
όλο το διοικητικό συμβούλιο για 
την ευγενή παραχώρηση της 
αίθουσας εκδηλώσεων για τις 
ομιλίες και τη δεξίωση και            
τον κ. Μακρόπουλο για την 
τεχνική υποστήριξη.

Η οργανωτική επιτροπή 
ευχαριστεί θερμά όλους τους 
παρευρισκόμενους που τίμησαν με 
την παρουσία τους την Ημέρα 
Μνήμης Εβραϊκής Κοινότητας 
Καστοριάς.

Σουλτάνα Ζορπίδου
Αντώνης Παπαδαμιανός
Μαρούλα Βέργου - Γκαμπέση

Maecenas pulvinar sagittis enim.
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