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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΣΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΔΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Από
αστυνομικούς
του
Τμήματος
Ασφάλειας
Δράμας
σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για
πρόκληση φθορών σε μνημείο και κτίρια
στην πόλη της Δράμας, που διαπράχθηκαν
τον Δεκέμβριο του 2020.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την
αστυνομική έρευνα, ο δράστης τις
νυχτερινές ώρες της 10/11-12-2020, με τη
χρήση σπρέι προκάλεσε φθορές σε δημοτικό κτίριο και παρακείμενη επιτοίχια
εικόνα (γκράφιτι), καθώς επίσης τις νυχτερινές ώρες της 28/29-12-2020, με τον ίδιο
τρόπο προκάλεσε φθορές σε μνημείο και παρακείμενη καπναποθήκη.
Στο πλαίσιο της έρευνας, χθες το μεσημέρι 14.01.2021, εντοπίσθηκε στην οικία του
δράστη ένα σπρέι, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης
κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με
την επιβαρυντική περίσταση του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και
παράβαση των νόμων περί ρατσισμού και περί ναρκωτικών.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας, ενώ η δικογραφία που
σχηματίζεται θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας.
ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, 15.01.2021
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΣΤΗΝ
"ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ"
Η πύλη του Άουσβιτς: Μόλις 76 χρόνια πριν, στις 27 Ιανουαρίου 1945, Σοβιετικοί
στρατιώτες αντίκρυσαν σκελετωμένα κορμιά, μύρισαν την καμένη σάρκα, ο
ουρανός σκοτεινός από τον καπνό των φούρνων, αποκαλύφθηκε στην
ανθρωπότητα η απανθρωπιά του ανθρώπου. Και ήταν μόνον η αρχή της
αποκάλυψης της Σοά, του Ολοκαυτώματος 6 εκατομμυρίων Εβραίων και της
εξόντωσης εκατοντάδων χιλιάδων άλλων "διαφορετικών" από τους Ναζί. Η
περιβόητη επιγραφή «Η εργασία απελευθερώνει», που επινοήθηκε για να
εξαπατήσει όχι μόνον τα θύματα, αλλά και τον κόσμο όλον, είναι το σύμβολο του
πιο φρικαλέου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
Ο ευτελισμός του και η σχετικοποίησή του συνιστούν νομιμοποίηση της
λήθης και της άρνησης του Ολοκαυτώματος.
Στο νέο σκίτσο που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στις
16.1.2021, παραλλάσσεται η ναζιστική επιγραφή με την επινόηση του

σκιτσογράφου «Οι σπουδές απελευθερώνουν», ταυτίζοντας την πύλη του
Άουσβιτς με τις πύλες των Πανεπιστημίων, και τους κρατούμενους αυτού του
φρικτού στρατοπέδου εξόντωσης με τους φοιτητές. Πρόκειται για μια άθλια και
χυδαία εργαλειοποίηση του Ολοκαυτώματος για την εξυπηρέτηση πολιτικών
σκοπιμοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, η καθαρή στάση σεβασμού της εφημερίδας προς τα θύματα
του Ολοκαυτώματος και η σταθερή θέση της κατά του αντισημιτισμού, δεν μπορούν
να προβάλλονται ως άλλοθι για τη φιλοξενία σκίτσων που προσβάλλουν, τόσο την
μνήμη των θυμάτων, όσο και αυτούς που επέζησαν του μοναδικού αυτού
εγκλήματος, ευτελίζοντας τον τόπο του μαρτυρίου που βίωσαν.
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, οι Έλληνες Εβραίοι, όσοι από
εμάς διάβηκαν την πύλη του Άουσβιτς και επιβιώσαμε και είμαστε ακόμα
ζωντανοί, οι απόγονοι των θυμάτων, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να
καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια ευτελισμού και εργαλειοποίησης του
Ολοκαυτώματος που οδηγεί στη λήθη και στην παραποίηση της ιστορίας.
Αθήνα, 18.01.2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΒΙΚΤΩΡΑ
ΕΛΙΕΖΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Αυτή η πύλη της κολάσεως δεν μπορεί να ταυτίζεται με καμιά πύλη
Πανεπιστημίου. Και οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί φυλακισμένοι και
οι Σοβιετικοί στρατιώτες που είδαν μπροστά τους κορμιά -σκελετούς και
αντίκρισαν την κόλαση, την φρίκη, τον καπνό από τους φούρνους, δεν
μπορεί να ταυτίζονται οι άνθρωποι αυτοί με τους φοιτητές Ελληνικών
Πανεπιστημίων, για την εξυπηρέτηση του οποιουδήποτε πολιτικού
μηνύματος ήθελε να περάσει ο συγκεκριμένος σκιτσογράφος. Άρα την
σύνδεση δεν την κάναμε εμείς, δεν την έκανα εγώ, την σύνδεση την διέπραξε
ο σκιτσογράφος”.
Αυτά υπογράμμισε ο Βίκτωρ Ελιέζερ, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Ο,τι πεις
εσύ” (Γιώργος Γκόντζος), στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Απαντώντας και στο
ερώτημα πως συνδέει το ΚΙΣ το σκίτσο εφημερίδας με την φράση “Οι σπουδές
απελευθερώνουν” με την επιγραφή στο Άουσβιτς “Η εργασία απελευθερώνει”.
Στην ερώτηση για την εκτίμησή του όσον αφορά την πρόθεση του
σκιτσογράφου είπε: “Νομίζω ότι το ερώτημα θα πρέπει ίσως να απευθυνθεί στον
σκιτσογράφο. Δηλαδή πως εκείνος φαντάστηκε ότι θα προκαλέσει το γέλιο, θα
προκαλέσει μειδίαμα, θα προκαλέσει θόρυβο; Δεν ξέρω. Ταυτίζοντας την πύλη ενός
κολαστηρίου με την πύλη ενός Πανεπιστημίου; Στην επιγραφή αυτή στο Άουσβιτς
την οποία διάβηκαν και περισσότεροι από 1.800 Εβραίοι των Ιωαννίνων και από
αυτούς επέστρεψαν μερικές δεκάδες, θα έλεγα ίσως 30, θα έπρεπε να υπάρχει ο
ανάλογος σεβασμός...”.
Στον Βίκτωρα Ελιέζερ τέθηκε το ενδεχόμενο, με τη διευκρίνιση πως το σκίτσο
είναι προσβλητικό για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, ο σκιτσογράφος να
ήθελε με αυτόν τον ακραίο, άστοχο τρόπο να αναδείξει την αντιδραστικότητα
του νομοσχεδίου κ.ο.κ., και απάντησε: “Δεν θα μπω στην ουσία των προθέσεων
του σκιτσογράφου. Δεν με αφορά ποια είναι η πρόθεσή του και η κριτική του για το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ή άλλα νομοσχέδια. Εκείνο που λέω είναι ότι όταν γίνεται
απόπειρα, επιχείρηση εργαλειοποίησης αυτού του στρατοπέδου, αυτής της πύλης
του Ολοκαυτώματος, όταν γίνεται λοιπόν μια τέτοια εργαλειοποίηση τότε πού
οδηγούμαστε; Οδηγούμαστε στην απομείωση της σημασίας αυτού του εγκλήματος
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για την ανθρωπότητα. Οδηγούμαστε στο να γίνεται μια συνειδητή απόπειρα να
οδηγηθούμε στην λήθη. Στο “έλα μωρέ, δεν βαριέσαι ένα Πανεπιστήμιο ήταν εκεί”.
Σε ερώτημα για το αν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα, σημείωσε: “Δεν
μπορεί να κλείνουμε τα μάτια. Ναι, υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα.
Διευκρινίζω ότι ο αντισημιτισμός αυτός διατυπώνεται, εκφράζεται κατά καιρούς, είτε
μέσω του Τύπου, είτε με βανδαλισμούς μνημείων, νεκροταφείων, Συναγωγών, δεν
εκφράζεται ο αντισημιτισμός με τη βία που εκφράζεται σε άλλες χώρες όπου
υπάρχει κτύπημα στην ζωή και στην καθημερινότητα των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Το
ότι υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα τι σημαίνει… Σημαίνει ότι είναι ένα
φαινόμενο το οποίο κινείται στο περιθώριο της Ελληνικής κοινωνίας και δόξα τω
θεώ θα έλεγα ότι στην συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε ένα
σημείο η Πολιτεία και η κοινωνία να καταδικάζουν το φαινόμενο αυτού του
αντισημιτισμού. Ξέρετε κάτι…. ο αντισημιτισμός ξεκινά από τους Εβραίους, αλλά δεν
σταματάει στους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός είναι μόνον η αρχή. Αυτό έχει διδάξει
η Ιστορία…. Το Ολοκαύτωμα ξεκίνησε από τους Εβραίους, αλλά δεν σταμάτησε
στους Εβραίους”.
Ανέφερε επίσης πως δεν έχει, μέχρι στιγμής, υποπέσει στην αντίληψή του
απάντηση από την εφημερίδα ή τον σκιτσογράφο στην ανακοίνωση του ΚΙΣ
και κατέληξε: “Ο ευτελισμός του Ολοκαυτώματος οδηγεί στη λήθη, οδηγεί στην
παραποίηση της ιστορίας και θα οδηγήσει δυστυχώς στην άρνηση του ίδιου του
εγκλήματος που συντελέστηκε, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας”.
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 19.1.2021

27.1.2021
ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
Στην ιστορία της Εσθήρ Κοέν, επιζήσασας του Άουσβιτς που απεβίωσε τον
περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2021, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του
ΚΙΣΕ. Πρόκειται για μια ιστορία που συνοψίζει όχι μόνο τη βαρβαρότητα με την
οποία συντελέστηκε η γενοκτονία των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης από
τους Ναζί, αλλά και σημαντικές πτυχές της ιστορίας, μαζί με πολύτιμα
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συμπεράσματα για την ευθύνη της Μνήμης, την ανάγκη της παιδείας και της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στον παρακάτω
σύνδεσμο
https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2979:2021&catid=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021

«Ο Λευκός Πύργος φοράει σήμερα 27 Ιανουαρίου 2021 το κίτρινο αστέρι όπως
ακριβώς πριν από 78 χρόνια και οι 50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, οι 67.000
Εβραίοι της Ελλάδος και οι 6.000.000 Εβραίοι της Ευρώπης. Ο Λευκός Πύργος,
φοράει το κομμάτι υφάσματος που έγινε το στίγμα που θα οδηγούσε εκατομμύρια
αθώους να εκτοπιστούν και να εξοντωθούν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης θυμάται και θρηνεί το 20% του πληθυσμού της πόλης
που διώχθηκε. Ενός δυναμικού και ζωντανού μέρους της κοινωνίας που
αφανίστηκε όταν επικράτησε το μίσος και η απανθρωπιά.
Το κίτρινο αστέρι στο Λευκό Πύργο είναι μια υπόσχεση της πόλης, να μετατρέψει
τον πόνο της απώλειας σε μια στεντόρεια, ακλόνητη, ενιαία, καθαρή φωνή υπέρ
της ελευθερίας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης…. ενάντια σε
εκείνους τους λίγους, που ακόμα και σήμερα προσπαθούν για την επικράτηση του
μίσους και του ρατσισμού». Με αυτή την ανακοίνωση Τύπου ο Δήμος
Θεσσαλονίκης και η Ι.Κ.Θ. πρόβαλαν τη συμβολική όσο και υποβλητική
πρωτοβουλία της φωταγώγησης του Λευκού Πύργου, στις 26 και 27.2.2021, με το
κίτρινο Άστρο του Δαυίδ και φωτογραφία από τη στολή των κρατουμένων στο
Άουσβιτς:
Η εκδήλωση της φωταγώγησης, καθώς και δηλώσεις του Αντιδημάρχου
Θεσσαλονίκης Χάρη Αηδονόπουλου και του Προέδρου του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ Δαυίδ
Σαλτιέλ, προβλήθηκε από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Είναι επίσης διαθέσιμη
μέσω του καναλιού της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στο You tube www.jcthessaloniki.gr

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ο Γενικός Γραμματέας του
ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στον
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ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή «Ο γύρος του κόσμου σε μία ώρα», των
Αθηνάς Κορλίρα και Αλεξάνδρας Βουδούρη, και μίλησε για τη φρικαλεότητα της
Tελικής Λύσης των Ναζί, τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, τον νέο
αντισημιτισμό και την άρνηση του Ολοκαυτώματος.
Δημοσιεύουμε παρακάτω αποσπάσματα από τη συνέντευξη από το
facebook του Βίκτωρα Ελιέζερ:
«…εμείς θυμόμαστε και θυμόμαστε όχι μόνο τα θύματα, τα 6.000.000 Εβραίων που
εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανάμεσά τους 60.000 Έλληνες
Εβραίοι, αυτό που είπε πριν ο Πρίμο Λέβι είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι το Άουσβιτς
ήταν η μαύρη τρύπα του πολιτισμού και αυτό ακριβώς συμβολίζει την αγριότητα
και την φρικαλεότητα που χρησιμοποίησαν οι Ναζί αλλά και οι συνεργάτες τους,
προκειμένου να συλλάβουν και να εκτελέσουν το σχέδιο της τελικής λύσης που είχε
προαναγγείλει ο Αδόλφος Χίτλερ. Είναι η τραγική κατάληξη 2.000 χρόνων
αντισημιτισμού, ρητορικής μίσους, θρησκευτικών, οικονομικών και πολιτικών
στερεοτύπων που αναπτύχθηκαν πού; στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στη διάρκεια των
παλαιοτέρων χρόνων αλλά και στην Ευρώπη του Διαφωτισμού».
[…] «…Το «We Remember», είναι θυμόμαστε και δεν θυμόμαστε μόνο τα θύματα,
τα αδέλφια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, οι οποίοι
οι περισσότεροι εξ αυτών έφυγαν και δεν επέστρεψαν – θυμίζω ότι το 85% των
Ελλήνων Εβραίων της χώρας μας εξοντώθηκε- αυτό το νούμερο είναι σημαδιακό,
είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό θυμάτων του Ολοκαυτώματος σε ολόκληρη
την Ευρώπη ως ποσοστό. Το «θυμόμαστε» λοιπόν είναι θυμόμαστε τα θύματα αλλά
όχι μόνο τα θύματα. Θυμόμαστε και τους θύτες, δεν τους ξεχνούμε και θυμόμαστε
όμως και τους θεατές. Οι θεατές – γιατί υπήρξαν θεατές – άφησαν να εκτελεστεί
και να υλοποιηθεί αυτό το έγκλημα. Ήταν, αν θέλετε, οι 380 σωτήρες Δίκαιοι των
Εθνών που διέσωσαν Εβραίους στην χώρα μας, είναι η φωτεινή σελίδα της ιστορίας
αυτής. Αλλά δυστυχώς ήταν η εξαίρεση διότι εάν υπήρχαν, να σας το θέσω λίγο
διαφορετικά, εάν υπήρχαν περισσότεροι Αρχιεπίσκοποι Δαμασκηνοί, περισσότεροι
Μητροπολίτες Χρυσόστομοι της Ζακύνθου, ή Δήμαρχοι Καρέρ της Ζακύνθου, ή
Άγγελοι Έβερτ, το ΕΑΜ, εάν υπήρχαν περισσότερες αντιστασιακές ομάδες, δεν θα
είχαμε φτάσει σ’ αυτούς τους αριθμούς και δεν συζητώ μόνο για την Ελλάδα αλλά
για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτοθυσίες όπως του Ραούλ Βάλενμπεργκ, του Σουηδού
Πρέσβη που διέσωσε Εβραίους στην Ουγγαρία ή του Σίντλερ, δυστυχώς αποτελούν
στην περιπέτεια του Ολοκαυτώματος φωτεινές εξαιρέσεις…»
«Stop this Story. Δηλαδή, σταματήστε αυτή την ιστορία. Που έχουν οδηγήσει οι
σχετικοποιήσεις του Ολοκαυτώματος; οι πάρα πολύ εύκολοι ευτελισμοί του
Ολοκαυτώματος και οι απαράδεκτες συγκρίσεις και σχετικοποιήσεις που γίνονται
είτε μέσω σκίτσων, είτε μέσω μιας ρητορικής δήθεν χιουμοριστικής προκειμένου να
καυτηριαστεί ο Εβραίος Μπουρλά για παράδειγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο
τίτλος «περάστε χειροπέδες στον Εβραίο Μπουρλά» ή δημοσιογράφοι συνάδελφοί
σας και συνάδελφοί μου σε πρωινές εκπομπές να μιλούν για δήθεν μυστικές
συμφωνίες του Νετανιάχου με τον Εβραίο Μπουρλά ο οποίος λατρεύει το χρήμα,
αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους αναφορές υποθάλπουν τον αντισημιτισμό,
αναπτύσσουν τον αντισημιτισμό και όπως σας είπα και στην αρχή το Άουσβιτς ήταν
η τραγική κατάληξη ενός κύματος αντισημιτισμού που κράτησε 2.000 χρόνια.
Ξεκίνησε με τους Ρωμαίους, συνεχίστηκε αργότερα με τα πογκρόμ της Ισπανίας,
συνεχίστηκε αργότερα με τα πογκρόμ της Ρωσίας και φτάσαμε στο Ολοκαύτωμα…
[…] «Θα σας πω τρεις λέξεις: Παιδεία, Παιδεία, Παιδεία. Έχουν γίνει σημαντικά
βήματα, σημαντικότατα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση από το Υπουργείο
Παιδείας από το 2004 και μετά γίνεται μια μεγάλη πρόοδος σε ότι αφορά την
εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος στα σχολεία, τόσο από εκπαιδευτικούς αλλά τόσο
και από τα δυο μεγάλα Εβραϊκά Μουσεία, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας και το
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Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, με
ρωτήσατε εάν η Ελλάδα είναι χώρα αντισημιτική, η απάντηση είναι ΟΧΙ. Δεν είναι
χώρα αντισημιτική διότι αλίμονο εάν ήταν. Γιατί εάν ήταν χώρα αντισημιτική τώρα
δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω και θα αντιμετώπιζα προβλήματα στην
καθημερινότητά μου. ‘Άρα ζω σε μια χώρα που δεν είναι αντισημιτική ως ισότιμος
πολίτης. Αλλά, εάν με ρωτάτε εάν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα η απάντηση
είναι ΝΑΙ. Υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να
καταπολεμηθεί και θα καταπολεμηθεί με δυο κουβέντες: Θυμάμαι, θυμάμαι και
σταματώ την ιστορία του μίσους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη
φιλοξενία"
ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ: Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΣ – ΣΥΧΝΑ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ «ΑΣΤΕΙΟΥ»
Ο αντισημιτισμός είναι αρρώστια της κοινωνίας μας και δυστυχώς υφίσταται ακόμη
και σήμερα, 76 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα και εκδηλώνεται πότε με τη ρητορική,
πότε με τη βία, αλλά συχνά παρουσιάζεται και με τη μορφή ενός «αστείου», μιας
νοοτροπίας, μιας καχυποψίας για τα πράγματα. Την επισήμανση αυτή έκανε
μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και τον Θάνο Σιαφάκα ο εκπρόσωπος του
Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου στα Ηνωμένα Έθνη Λεόν Σαλτιέλ.
Ο κ. Σαλτιέλ μίλησε για τον ασύλληπτο αριθμό των 6 εκατ. θυμάτων που οδηγήθηκε
χωρίς απολύτως καμία διάκριση σε μαρτυρικό θάνατο τονίζοντας ότι ακόμη και
σήμερα ένας στους τέσσερις εβραίους υφίσταται όχι μόνον αντισημιτική ρητορική
αλλά και φυσική βία και αυτό μόνο στην Ευρώπη. Φανταστείτε τι συμβαίνει και σε
άλλα μέρη του κόσμου, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Εβραϊκού
Συμβουλίου. Το αντίδοτο σε όλα αυτά παραμένει η εκπαίδευση και η παιδεία, όμως
και αυτό απαιτεί χρόνο, κατέληξε στη συνέντευξή του ο κ. Σαλτιέλ.
ΠΗΓΗ: ert.gr, 27.01.2021

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΜΗΝΥΜΑ του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος ανάρτησε
στο twitter στον προσωπικό λογαριασμό του, o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, το οποίο αναφέρει:
«Η αντίθεση στον αντισημιτισμό αποτελεί μέτρο της πνευματικής υγείας της
κοινωνίας μας. Κάθε πιστός πρέπει να σταθεί απέναντι στα στερεότυπα, τις
διακρίσεις και την απανθρωπιά. Έτσι μόνο τιμούμε πραγματικά την Ημέρα του
Ολοκαυτώματος και τώρα και πάντα.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠτΔ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Στις 27.1.2021, Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
τίμησε την μνήμη των συνανθρώπων μας που χάθηκαν στα Στρατόπεδα
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συγκέντρωσης, με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας,
στο πλαίσιο τελετής που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική
Κοινότητα Αθηνών.
Στην τελετή την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Η ΠτΔ έκανε την παρακάτω δήλωση, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο της
Προεδρίας της Δημοκρατίας:
"Με δέος, σεβασμό και βαθιά συγκίνηση απέτισα σήμερα τιμή στη μνήμη των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα είναι η πιο ακραία εκδήλωση του
κακού στην ανθρώπινη ιστορία και η πιο οδυνηρή κληρονομιά του εικοστού αιώνα.
Ένα αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον εκατομμυρίων αθώων, που εξοντώθηκαν όχι
για κάτι που έκαναν, αλλά γι’ αυτό που ήταν, για τη φυλετική τους ταυτότητα. Μια
γενοκτονία εκτελεσμένη με τη μεγαλύτερη ψυχρότητα και συστηματικότητα.
Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνον τον εβραϊκό λαό. Θέτει συνεχώς σε
δοκιμασία την ιστορική μας συνείδηση, την ηθική μας συνείδηση. Κανείς δεν είναι
στο απυρόβλητο απέναντι στη βαρβαρότητα. Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης,
η θωράκιση απέναντι στη ρητορική του μίσους και η επαγρύπνηση για τη
διαφύλαξη της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξίας, είναι το ανάχωμά μας στην
επέλαση του κακού".

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Μήνυμα
για
τη
Διεθνή
Ημέρα
Μνήμης
των
Θυμάτων
του
Ολοκαυτώματος ανάρτησε στο twitter o Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στο οποίο αναφέρεται:
«Στο Άουσβιτς δολοφονήθηκε η ελευθερία, η λογική, η αξιοπρέπεια. Η ίδια η φύση
του ανθρώπου.
Τιμούμε τη μνήμη των Εβραίων και ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας που χάθηκαν
στο Ολοκαύτωμα.
Η μνήμη γίνεται συνεχής επαγρύπνηση και δράση ενάντια στο Απόλυτο Κακό».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
Τον Δήμαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ υποδέχθηκε στις 27.1.2021, Παγκόσμια
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Είναι χαρά μου αυτή την τόσο συμβολική και ξεχωριστή ημέρα να υποδέχομαι τον
πρώτο Εβραίο δήμαρχο στην πατρίδα μας», είπε ο Πρωθυπουργός
καλοσωρίζοντας τον κ. Ελισάφ. “Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι
ύψιστη τιμή για εμένα και την πόλη και την κοινότητα με όλο αυτό το έργο»,
απάντησε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών.
Κατά τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στα οποία περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες
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Έλληνες Εβραίοι οι οποίοι καταδιώχθηκαν και εξολοθρεύθηκαν στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο κ. Ελισάφ ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για
την ιστορία των ισραηλιτικών κοινοτήτων της Ηπείρου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε
όσους επέζησαν της θηριωδίας των Ναζί, ανάμεσά τους και η 97χρονη σήμερα θεία
του, Χρυσούλα Ελιασά.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψή του, τον περασμένο Ιούνιο, στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem, στην Ιερουσαλήμ, όπου στις πλάκες
των Δίκαιων των Εθνών βρίσκεται χαραγμένο και το όνομα της Ευαγγελίας
Γεωργιάδου, αδελφής της γιαγιάς του Πρωθυπουργού, η οποία συγκαταλέγεται
στους δεκάδες Έλληνες που με πράξεις μεγάλης γενναιότητας διέσωσαν Εβραίους.
Άλλωστε, η Ελλάδα από το 2005 αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας
για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και έχει αναλάβει, με τη Διακήρυξη της
Στοκχόλμης, να διατηρήσει στη συλλογική μνήμη τους συνανθρώπους μας που
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Φέτος μάλιστα, η χώρα μας αναλαμβάνει για πρώτη
φορά την Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας IHRA.
Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Ελισάφ συζητήθηκαν επίσης οι
προτεραιότητες του Δήμου Ιωαννιτών, μεταξύ των οποίων και η συγκέντρωση και
συστέγαση όλων των δημοτικών υπηρεσιών σε ένα παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου
της πόλης, το οποίο σήμερα ανήκει στην ΕΤΑΔ. Στόχος είναι, όπως είπε ο κ.
Ελισάφ, αν παραχωρηθεί στο Δήμο, να ανακατασκευαστεί για να γίνει το νέο
δημαρχιακό μέγαρο.
Οι κ. Μητσοτάκης και Ελισάφ συζήτησαν και το θέμα της διαχείρισης της
πανδημίας, με τον Πρωθυπουργό να δίνει συγχαρητήρια για τον τρόπο που
αντιμετωπίστηκε η έξαρση του ιού από το Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια
Ηπείρου.
Πηγή: Ιστοσελίδα Πρωθυπουργού, 27.1.2021

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ – 27/1/2021
«Δέκα μεταγωγές κατέφθαναν καθημερινά. Δεν υπήρχαν αρκετοί εργάτες για να
μεταφέρουν όλες τις αποσκευές, γι’ αυτό και συσσωρεύονταν σε τεράστιους σωρούς
και παρέμεναν στο σταθμό για μέρες.
Μια επιπλέον βάρδια των Ζοντερκομάντο προστέθηκε. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν
αρκετή. Τουλάχιστον 400 Έλληνες από τη μεταγωγή της Κέρκυρας και της Αθήνας
διατάχθηκαν να ενσωματωθούν στο Ζοντερκομάντο. Τότε, κάτι πραγματικά
ασυνήθιστο συνέβη. Αυτοί οι 400 έδειξαν ότι, παρά τα συρματοπλέγματα και τα
μαστιγώματα, δεν ήταν δούλοι αλλά ανθρώπινα όντα. Με σπάνια αξιοπρέπεια, οι
Έλληνες αρνήθηκαν να σκοτώσουν τους Ούγγρους! Δήλωσαν ότι προτιμούσαν να
πεθάνουν πρώτα οι ίδιοι. Δυστυχώς, αυτό και έγινε. Οι Γερμανοί το φρόντισαν. Αλλά
τι μάθημα θάρρους και χαρακτήρα είχαν δώσει αυτοί οι Έλληνες αγρότες. Είναι
κρίμα που ο κόσμος δεν γνωρίζει περισσότερα γι’ αυτούς!».
Το απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Πέντε καμινάδες» (Five Chimneys), της
Olga Lengyel, μίας Εβραίας από την Ουγγαρία που επέζησε από το στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Η Lengyel, μόνη επιζήσασα μεταξύ των μελών της
οικογένειάς της που οδηγήθηκαν εκεί, περιγράφει με δέος το ψυχικό σθένος
Ελλήνων που αντίκρυσε στο Άουσβιτς, και οι οποίοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος
στη θηριωδία, την οποία εν τέλει οι ίδιοι υπέστησαν. Μετά τον πόλεμο, η Lengyel
εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου και ίδρυσε Βιβλιοθήκη Μνήμης, με αποστολή την

8

ενεργό εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών αναφορικά με το Ολοκαύτωμα, άλλες
γενοκτονίες, καθώς και με τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγινε για
εκείνη σκοπός ζωής οι επόμενες γενεές να γνωρίσουν τις φρικαλεότητες του
Άουσβιτς, ώστε καμία κοινωνία να μην ξαναέρθει αντιμέτωπη με κάτι παρόμοιο.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της
εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα, υπέγραψε το 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας με το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και το Ινστιτούτο «Olga Lengyel», μέσω του οποίου
παρέχονται υποτροφίες σε 10 σχολεία που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά
προγράμματα για το Ολοκαύτωμα, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές
υλικοτεχνικές ανάγκες. Επιπλέον, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων, πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς
για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, ενώ το βιβλίο της «Πέντε καμινάδες»
μεταφράζεται στα Ελληνικά και θα διανεμηθεί δωρεάν στους δεκάδες
εκπαιδευτικούς μας, που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια.
Στους 400 εκείνους Έλληνες διδάξαντες αξιοπρέπεια και θάρρος, στους
60.000 Έλληνες Εβραίους, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που
εξοντώθηκαν συνολικά από το ναζιστικό καθεστώς, οφείλουμε όλες οι
επόμενες γενεές να αποτίουμε φόρο τιμής. Με όπλο μας τη γνώση,
διασφαλίζοντας την ιστορική μνήμη και την ενδελεχή μελέτη και διδασκαλία
των γεγονότων, ώστε να μη μείνει ποτέ ξανά καμία χαραμάδα ανοιχτή, που
θα επιτρέψει την αναβίωση του φασισμού, του ναζισμού, του αντισημιτισμού,
της μισαλλοδοξίας. «Πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν παρόμοιες
φρικαλεότητες. Οι άνθρωποι πρέπει να ενώνονται τη στιγμή που υπάρχει
κίνδυνος. Όταν κινδυνεύει μία ομάδα, κινδυνεύουμε όλοι μας». Olga Lengyel.
Εις μνήμην.
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 27.01.2021

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
2021 ανάρτησε στο twitter o Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο οποίο
αναφέρεται:
"Η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποτελεί ημέρα
περισυλλογής της ανθρωπότητας και ελάχιστο φόρο τιμής στα εκατομμύρια
θυμάτων, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, που υπήρξαν θύματα
μίας μεθοδικά οργανωμένης θηριωδίας».

ΜΗΝΥΜΑ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Μήνυμα
για
τη
Διεθνή
Ημέρα
Μνήμης
των
Θυμάτων
του
Ολοκαυτώματος ανάρτησε στο twitter στον προσωπικό λογαριασμό του, o
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, το οποίο αναφέρει:
"Σήμερα τιμάται η μνήμη εκατομμυρίων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Να εξάρουμε και τον ηρωισμό των χριστιανών Ελλήνων που με κίνδυνο της
ζωής τους έσωσαν πολλούς Εβραίους συμπολίτες τους από βέβαιο θάνατο".
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021 με ομιλία του σε εκδήλωση της Ελληνικής
Πρεσβείας στη Ρουμανία
Κατά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, έκανε ομιλία στην εκδήλωση που
συνδιοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρουμανία και το Ψηφιακό Φεστιβάλ
Εβραϊκού Κινηματογράφου του Βουκουρεστίου (Digital Bucharest Jewish Film
Festival). Στο Φεστιβάλ προβλήθηκε η ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης», του σκηνοθέτη
Μανούσου Μανουσάκη, που ρίχνει φως στη ζωή της εβραϊκής κοινότητας της
Θεσσαλονίκης κατά την αποφράδα διετία 1942-1943.
Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Χρυσουλάκης τόνισε πως «στην Ελλάδα, η
27η Ιανουαρίου είναι Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Μια μέρα που όλοι πρέπει να κρατάμε βαθιά στο
μυαλό και την καρδιά μας. Για να μην ξεχάσουμε τις φρικαλεότητες και τα θύματα
εξαιτίας διακρίσεων, προκαταλήψεων και μίσους. Είναι μια μέρα που πρέπει να
θυμόμαστε πάντα, ώστε να σφυρηλατούμε συνεχώς τις δημοκρατικές μας αξίες
από τα διδάγματα που μας έδωσε το Ολοκαύτωμα. Αυτή η αποφασιστικότητα
αντικατοπτρίζεται στην επικείμενη Προεδρία της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία
Μνήμης για το Ολοκαύτωμα (IHRA) για το έτος 2021».
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία και τις ομιλίες τους: Η Πρέσβης της
Ελλάδας στη Ρουμανία, κα Σοφία Γραμματά, ο Πρόεδρος του Ψηφιακού Εβραϊκού
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βουκουρεστίου, Dr Dan Michael Schlanger, ο
νεαρός βιολιστής από τη Θεσσαλονίκη, κ. Ηλίας Ναχμίας, ο Υφυπουργός και
Πρόεδρος του Ρουμανικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου, κ. Mirel Talos, ο Αντιπρόεδρος
του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου, Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και Πρόεδρος της
Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εβραϊκών Κοινοτήτων Ρουμανίας και μέλος του ρουμανικού
κοινοβουλίου, κ. Siviu Vexler, ο Πρόεδρος του JEAA, Judeo-Espanol a Auschwitz
(Γαλλία), κ. Michel Azaria Luc Goudje, ο μουσικός από τη Ρουμανία, κ. Eduard
Antal, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, κ. Victor Micula, η Υφυπουργός
της Ρουμανικής Κυβέρνησης για τις Διεθνοτικές Σχέσεις, κα Laczico Eniko Katalin,
ο Πρέσβης του Ισραήλ στη Ρουμανία, κ. David Saranga και ο Πρέσβης της Ρωσίας
στη Ρουμανία, κ. Valery Kuzmin.
Πηγή: Ιστότοπος Newsbomb, 27.1.2021

ΒΟΥΛΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Με εκτενές αφιέρωμα στο Ολοκαύτωμα κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της 15ήμερης
ηλεκτρονικής έκδοσης της Βουλής των Ελλήνων «ΒΟΥΛΗ –ΕΠΙ ΤΟΥ …
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ» (τ.14, 23.2.2021), με ρεπορτάζ από τις δράσεις της Βουλής για τη
φετινή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και άρθρο του Αλέξανδρου Μωυσή για
τους Ρωμανιώτες των Ιωαννίνων. Χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής έκδοσης: η
δυνατότητα παρακολούθησης των εκδηλώσεων στον ιστότοπο ή στο κανάλι της
Βουλής στο You Tube, και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Μπορείτε να διαβάσετε
το αφιέρωμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/ebooks/periodiko_t014/62/index.html#z
oom=z
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Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:
-Σελ. 62: Η ΒΟΥΛΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ – Ομόθυμη καταδίκη της ναζιστικής θηριωδίας από όλα
τα κόμματα της Βουλής.
Στο άρθρο καταχωρούνται οι δηλώσεις όλων των βουλευτών που μίλησαν κατά
την εκδήλωση που έγινε το πρωί της 27 ης Ιανουαρίου 2021, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής. Μίλησαν: Ο προεδρεύων Α΄
Αντιπρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος
Βελόπουλος, ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Γιάννης Βρούτσης, οι βουλευτές: του ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Ζαχαριάδης, του ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, του ΚΚΕ Διαμάντω
Μανωλάκου, του ΜέΡΑ 25 Γιώργος Λογιάδης.
-Σελ. 64: ΡΩΜΑΝΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – Εκδήλωση Μνήμης, Χρέους και Τιμής στην
Εσθήρ Κοέν
Το άρθρο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ομιλίες της εκδήλωσης, η οποία
μεταδόθηκε διαδικτυακά και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δημάρχου
Ιωαννιτών και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Μίλησαν οι: Ο Πρόεδρος της
Βουλής και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο
συντονιστής της εκδήλωσης και Γ.Γ. του Ιδρύματος της Βουλής καθηγητής Ευάνθης
Χατζηβασιλείου, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών και Πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων Μωϋσής
Ελισάφ, ο συγγραφέας και Πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σταύρος
Ζουμπουλάκης, η αρχαιολόγος και Διευθύντρια του ΕΜΕ Ζανέτ Μπαττίνου, ο
Διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ι.Κ. Αθηνών Σάκης Νεγρίν.
-Σελ. 68: Ο αφανισμός της Ρωμανιώτικης Εβραϊκής Κοινότητας των
Ιωαννίνων, του Αλέξανδρου Μωϋσή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ
ΚΟΕΝ, ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΠΙΖΗΣΑΣΕΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ρωμανιώτικη τέχνη. Εκδήλωση στη μνήμη της
Εσθήρ Κοέν», μίας από τις τελευταίες Ελληνίδες επιζήσασες του Ολοκαυτώματος,
που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών τον Δεκέμβριο του 2020,
πραγματοποιήθηκε στις 4.02.2021 από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας,
αφού ανέγνωσε απόσπασμα από μαρτυρία της Εσθήρ Κοέν, αναφέρθηκε στην
αλληλεπίδραση του εβραϊκού στοιχείου των Ιωαννίνων με το ελληνικό και το
μουσουλμανικό της πόλης, αλλά και στη διπλή σημασία της ευθύνης: «Αν η ευθύνη
είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει και κάτι το οποίο αποποιούμαστε, άλλο τόσο το
δίδαγμα από αυτές τις δοκιμασίες θα πρέπει να μας κάνει να σκεφθούμε τη
λαμπερή μορφή της ευθύνης. Η ευθύνη έχει δυο όψεις. Οποτε ευθυνόμαστε για τα
κακά, εξίσου μπορούμε να ευθυνόμαστε για την αποτροπή τους», σημείωσε.
Ο πρόεδρος της Βουλής μνημόνευσε τη συνάντηση που είχε η Εσθήρ Κοέν στα
Γιάννενα με τον τότε πρόεδρο της Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ, το 2014.
«Πεθαίνοντας εμείς, πρέπει ο κόσμος να μάθει, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι
απάνθρωπος», είχε πει τότε η Εσθήρ Κόεν στον Γερμανό πρόεδρο προκαλώντας
τη συγκίνησή του. «Σήμερα στη μνήμη της τιμούμε αυτά που πέρασε και αυτά που
ευχήθηκε στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας», σημείωσε ο πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων.
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«Είναι χρέος όλων μας να αποχαιρετήσουμε τη μάρτυρα της πιο εφιαλτικής
βαρβαρότητας, να μην ξεχάσουμε, να φωνάξουμε “ποτέ πια”», είπε από την
πλευρά του ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. «Σημαντικότερο όμως είναι
να αναστοχαστούμε και αναρωτηθούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που
προκάλεσαν αυτήν την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα. Να αναλογιστούμε τη ρίζα του
κακού, πώς ξεκίνησε, πώς ανδρώθηκε, με τη συμβολή ποιων απόκτησε τόση
δύναμη», επισήμανε.
Για την ιστορική διαδρομή, την καθημερινή ζωή, την τέχνη και τη μουσική των
Ρωμανιωτών μίλησαν ο συγγραφέας και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του
Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία Σταύρος
Ζουμπουλάκης, η αρχαιολόγος και διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος Ζανέτ Μπαττίνου και ο μουσουργός και διευθυντής του Πνευματικού
Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Σάκης Νεγρίν. Την εκδήλωση
συντόνισε ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ιστορικός και γενικός γραμματέας του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα newsbeast.gr, 5.02.2021

ΚΟΜΜΑΤΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΤΑΣΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Γαϊτάνης, για τη Διεθνή
Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα 27 Ιανουαρίου τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος που
δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα θλιβερά και
αποτρόπαια γεγονότα εκείνης της περιόδου θα πρέπει να αποτελέσουν για όλους
μας το καλύτερο μάθημα ιστορικής μνήμης. Το καλύτερο αντίδοτο στον
αντισημιτισμό, τη βία και τη μισαλλοδοξία είναι η ποιοτικότερη Παιδεία, το κράτος
δικαίου και ο ορθός πολιτικός λόγος.
Η θωράκιση της Δημοκρατίας από τους υμνητές του φασισμού και του ναζισμού
πρέπει να είναι διαρκής. Ο αγώνας είναι δύσκολος αλλά θα τον κερδίσουμε».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποτελεί ημέρα
αναστοχασμού και ευθύνης για τα εκατομμύρια εγκλήματα εις βάρος Εβραίων από
τους ναζί. Η εβδομηκοστή έκτη επέτειος από την απελευθέρωση των επιζησάντων
Εβραίων του Άουσβιτς - Μπιρκενάου διατηρεί ζωντανή στη μνήμη της
ανθρωπότητας τα ειδεχθή στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις επιχειρήσεις
εξολόθρευσης και τον μεγάλο ανθρώπινο πόνο.
Δεν ξεχνάμε ποτέ και τιμούμε καθημερινά τη μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος. Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντί τους.
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Ο σεβασμός μας προς αυτούς, ανάμεσα στους οποίους βρέθηκαν και Έλληνες
Εβραίοι, όπως και η καταδίκη των ναζί της εποχής εκείνης και των επιγόνων τους
σήμερα, αποτελεί ένα διαρκές χρέος για όλους μας.
Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, κεκαλυμμένος ή φανερός, δεν μπορεί να έχει
καμία θέση, ούτε τώρα, ούτε ποτέ ξανά, σε μια σύγχρονη Δημοκρατία.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΩΦΗΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
«Έχουμε στη μνήμη μας το Ολοκαύτωμα. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί.
Ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει ο ναζισμός, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο
αντισημιτισμός.
Δεν θα ξανασυμβεί, αυτή είναι η δική μας δέσμευση και υποχρέωση.
Τιμούμε τα αθώα θύματα, ανάμεσά τους Έλληνες Εβραίοι που ξεκληρίστηκαν.
Ποτέ ξανά».

ΔΗΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
"Ο Ισαάκ Μιζάν είναι 93 ετών. Είναι από την Άρτα και συστήθηκε ως «απόφοιτος
του Άουσβιτς». Εκεί όπου δολοφονήθηκαν οι δύο αδελφές του και οι δύο γονείς
του. Στο Ολοκαύτωμα που σφαγιάσθηκαν 60.000 Έλληνες Εβραίοι και εκατομμύρια
συνάνθρωποί μας. Συμμετείχε καθιστός σήμερα 27.01.2021 στην τελετή για τη
Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, παρά το προχωρημένο
της ηλικίας του, αψηφώντας το κρύο και τον φόβο του κορωνοϊού.
Τη στιγμή που ακούστηκε ο Εθνικός μας Ύμνος, ο κύριος Μιζάν έπιασε τα μπράτσα
του αμαξιδίου και σηκώθηκε όρθιος.
Ευθυτενής και αγέρωχος. Αυτός, το ανάστημά του, η αξιοπρέπειά του, η πίστη του,
το μεγαλείο του. Ανατρίχιασα.
Είναι τιμή μου, κύριε Μιζάν, που σας γνώρισα και που θα μπορώ να μιλήσω για
εσάς στα παιδιά μου".
ΠΗΓΗ: facebook ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ», ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Σαφές μήνυμα μέσω βίντεο, έδωσαν φορείς των Τρικάλων για την «Ημέρα μνήμης
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος», στις 27 Ιανουαρίου 2021, το οποίο
απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες των Τρικάλων.
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Ο Δήμος Τρικκαίων, η Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων: «Τρίκαλα 2021 – Διακόσια
χρόνια από την επανάσταση του 1821» και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων διά του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων, τίμησαν με
το βίντεο την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του
Ολοκαυτώματος. Η Ημέρα Μνήμης καθιερώθηκε με νόμο από την Ελληνική Βουλή
(3218/2004 – ΦΕΚ Α’ 12).
Η επιλογή της 27ης Ιανουαρίου ως ημέρας μνήμης για το Ολοκαύτωμα, δεν είναι
τυχαία. Εκείνη την ημέρα, το 1945, εισήλθαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Άουσβιτς, συμμαχικά σοβιετικά στρατεύματα.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζει
στην παρέμβασή του, το σύνθημα «Ποτέ Ξανά», υπενθυμίζοντας ότι οφείλουμε «να
στείλουμε το μήνυμα, ότι είμαστε όλοι ίσοι, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, τις
απόψεις μας, τη μόρφωση, τα θρησκευτικά μας πιστεύω», προκειμένου «όλοι να
ζήσουμε μονιασμένα, με σεβασμό ο ένας για τον άλλον».
Ο Πρόεδρος του ΚΙΣ Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, επισημαίνει ότι «όσο σαφέστερη
γίνεται η μηδενική ανοχή μας στον αντισημιτισμό, τόσο ουσιαστικότερος είναι ο
ρόλος μας ως ενεργοί πολίτες».
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Μαρίνα – Ελένη
Ξυνοπούλου, κλείνει την αναφορά της στην Ημέρα Μνήμης, με μια δέσμευση: «Δε
θα αφήσουμε να αναβιώσει ποτέ ο φασισμός».
Ιστορικά στοιχεία, με μίνι συνέντευξη, προσφέρει ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Τρικάλων κ. Ιακώβ Βενουζίου, αναφερόμενος και στους διωγμούς στην
Ισραηλιτική Κοινότητα των Τρικάλων, ενώ γενικότερα στοιχεία παραθέτει η κ. Φανή
Μπαλαμώτη, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Φιλόλογος του Μουσικού Σχολείου
Τρικάλων. Την αφήγηση στο αρχειακό υλικό έκαναν οι μαθητές/τριες του 7ου
Γυμνασίου Τρικάλων, Φώτης Μπεσλεμές, Ευαγγελία Μόκα και Συνοδή Ντιντή
Στο σχεδόν μισής ώρας σε διάρκεια βίντεο συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν οι:
Μιχάλης Λάππας, Πρόεδρος επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος, Θανάσης Σπανιάς, Φυσικός του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων:
Καλλιτεχνική-Σκηνοθετική επιμέλεια, Βασίλης Αδάμος, Φιλόλογος του 7ου Γενικού
Λυκείου Τρικάλων: Ιστορική επιμέλεια και Θεοχάρης Δημήτρης, Μαθηματικός,
Ph.D./ M.Sc/ M.Ed Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Τρικάλων.
ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 26.01.2021

ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
"Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα Τετάρτη 27.01.2021 στις 8 το βράδυ τιμούμε την Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων & Ηρώων του Ολοκαυτώματος με μια διαδικτυακή
εκδήλωση που θα μεταδοθεί από το κανάλι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Ιωαννιτών στο You Tube.
Πολλές φορές στις επετειακές αυτές εκδηλώσεις αναρωτιέμαι για τη σκοπιμότητά
τους. Μια πρώτη απάντηση είναι ότι είναι εκδηλώσεις μνήμης ενάντια στη μοιραία
λήθη, την αποσιώπηση, τη διαστρέβλωση των γεγονότων και εν τέλει την άρνηση.
Και αυτό είναι το ελάχιστο απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν. Είναι το ελάχιστο
απέναντι στο αδιανόητο που όμως έγινε. Είναι το ελάχιστο απέναντι στη φρίκη, τα
όρια της οποίας υπερέβησαν κάθε φαντασία. Γιατί το Ολοκαύτωμα είναι το
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μεγαλύτερο έγκλημα στην Παγκόσμια Ιστορία. Γιατί το Άουσβιτς, ως σημείο
αναφοράς της ολοκληρωτικής καταστροφής του Εβραϊσμού της Ευρώπης, είναι το
ζοφερό αίνιγμα κατά τον Αμερύ, η μαύρη τρύπα του πολιτισμού κατά τον Πρίμο
Λέβι, το σημείο μηδέν κατά τον Ίμρε Κέρτες, εκεί όπου το απροσμάχητο τείχος
ανάμεσα στον άνθρωπο και στον μη άνθρωπο είχε βάναυσα, ίσως οριστικά για το
υπόλοιπο της ανθρώπινης ιστορίας, διαρραγεί. Είμαστε έτσι υποχρεωμένοι να
μιλήσουμε για το απερίγραπτο, το ασύλληπτο, το αδιανόητο για τη φρίκη που
αφήνει άφωνο τον άνθρωπο και που δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποσιωπηθεί.
Όμως όλα τούτα δεν αρκούν. Το ερώτημα γιατί πρέπει να θυμούμαστε τούτα τα
οδυνηρά μα ωστόσο απόμακρα γεγονότα του παρελθόντος παραμένει.
Δεν μας αρκεί η οδύνη του ζοφερού παρόντος ή η κυοφορούμενη του μέλλοντος
που στοιβάζονται από πάνω μας; Ωστόσο, η γόνιμη μνήμη μας είναι απαραίτητη για
να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις αιτίες των κορυφαίων γεγονότων που
συγκροτούν την ιστορία μας, αφού τα ιστορικά γεγονότα δεν ιδιωτικοποιούνται,
είναι καρπός πολλών, όπως αντιστοίχως σε πολλούς επιμοιράζεται η ευθύνη. Όλων
προηγείται η βουή των επερχόμενων γεγονότων; όπως προφητικά λέει ο
Κωνσταντίνος Καβάφης και η οποία πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους –τους
Γερμανούς ναζί, τα SS και τους συνεργάτες τους, εν προκειμένω, επεκτείνεται και
στους άλλους, όπως μπορεί στις κρίσιμες φάσεις της ιστορίας να είναι οι
εκκωφαντικοί σιωπούντες, οι αδιάφοροι για τα κοινά ή οι φοβισμένοι ηθελημένα και
αθέλητα.
Το Άουσβιτς συνέβη ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, συνέβη στην Ευρώπη όπου ένας
ολόκληρος πολιτισμένος λαός οδηγήθηκε στο τέλειο έγκλημα με την ανοχή ή και
ακόμα με τη συνεργασία εκατομμυρίων ανθρώπων και θρησκευτικών ταγών. Το
Άουσβιτς είναι δυστυχώς η λογική κατάληξη του παμπάλαιου, πολυποίκιλου
Ευρωπαϊκού Αντισημιτισμού που αποτελεί τον πυρήνα κάθε προκατάληψης. Δυο
χιλιάδες χρόνια αντι-ιουδαϊσμού βρήκαν την πιο αποτρόπαια κατάληξή τους στο
Ολοκαύτωμα. Έτσι, παρόμοιες εκδηλώσεις, πέρα από την αναγνώριση των αιτιωδών
σχέσεων που οδηγούν στο τέλειο έγκλημα, μπορούν να δώσουν μια τελεσίδικη
απάντηση στην αναβίωση και εδραίωση αυτού του παμπάλαιου αντισημιτισμού και
η πόλη μας μπορεί ενδεχόμενα να έδωσε αυτό το μήνυμα με σαφήνεια και
καθαρότητα.
Ίσως σήμερα -περισσότερο από ποτέ άλλοτε- που προβάλλουν ανερυθρίαστα οι
απειλές μιας νέας βαρβαρότητας, οφείλουμε να επαγρυπνούμε. Σήμερα που ο
αχαλίνωτος ρατσισμός, η απροκάλυπτη ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός ελλοχεύουν
οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε απυρόβλητοι από μια
πλημμυρίδα ρατσιστικής βίας.
Έτσι η σημερινή εκδήλωση είναι εκδήλωση ενάντια σε κάθε προκατάληψη, κάθε
ξενοφοβία, κάθε ρατσισμό. Η μνήμη του Ολοκαυτώματος πρέπει σήμερα να αναχθεί
σε συμβολική μνήμη ενάντια σε κάθε προκατάληψη.
Κλείνοντας τονίζοντας την απόλυτη ανάγκη της εν διαρκεί εγρηγόρσει μνήμη μας
να υπενθυμίσουμε μια βασική αρχή:
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΕ ΘΥΜΑ - ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΕ ΘΥΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΑΠΛΟΣ ΘΕΑΤΗΣ
Μωυσής Ελισάφ
Δήμαρχος Ιωαννίνων"
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος Πρέβεζας, σήμερα 27.01.2021, στην παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, και ο οποίος με τη
συμμετοχή του Δημάρχου Πρέβεζας συμμετείχε ενεργά στην παγκόσμια καμπάνια
#We_Remember μαζί με το Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος,
γεγονός που παρουσίασε και το World Jewish Congress, εκφράζει σε κάθε δυνατή
έκφραση το «Ποτέ Ξανά!».
Ο Δήμος Πρέβεζας που θρήνησε σε θύματα του ολοκαυτώματος των ναζί, το 94%
της εβραϊκής του κοινότητας, σε συνεργασία με το ΚΙΣΕ επιτέλους θα προχωρήσει
στην υλοποίηση ενός μνημείου μνήμης και ζωντανής αναφοράς ως γέφυρα της
ιστορίας προς τη νέα γενιά, ώστε το μήνυμα του «Ποτέ Ξανά!» να αποτελεί σημείο
αναφοράς και απόρροια γνώσης και παιδείας.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος δήλωσε σχετικά: «Σήμερα στο
πανελλήνιο τιμούμε με σεβασμό και αναγνώριση την παγκόσμια ημέρα μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του ολοκαυτώματος και ιδιαίτερα στο Δήμο
μας, όπου η εβραϊκή τοπική κοινότητα εξολοθρεύτηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από
τη ναζιστική θηριωδία, οφείλουμε να αποτρέψουμε και να καταδικάσουμε κάθε
ολοκληρωτική και αντισημιτική έκφραση από κάθε είδους ολοκληρωτισμού. Η αρχή
έγινε και σύντομα στο Δήμο μας θα ανεγερθεί το μνημείο μνήμης και τιμής όπως
οφείλουμε στην ιστορία και στους συμπολίτες μας που χάθηκαν απάνθρωπα στο
Ολοκαύτωμα».
ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 27.01.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021:
Πριν από 76 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου 1945, συμμαχικά
στρατεύματα απελευθέρωσαν τους τελευταίους κρατούμενους του Άουσβιτς. Μέχρι
τον Απρίλιο, είχε αποκαλυφθεί το δίκτυο όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης
και το μέγεθος του εγκλήματος κατά των Εβραίων που έπεσαν στα χέρια των Ναζί.
Στην αρχή, οι Σύμμαχοι και οι λαοί της Ευρώπης θεώρησαν τις μαζικές δολοφονίες
σε αυτά τα στρατόπεδα ως ένα από τα πολλά εγκλήματα πολέμου του Χιτλερικού
καθεστώτος. Χρειάστηκαν πάνω από τριάντα χρόνια για να αντιληφθούμε ότι το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων, αλλά και όχι μόνον αυτών σε αυτά τα στρατόπεδα αλλά
και αλλού, δεν αποτελεί ένα «απλό» έγκλημα, αλλά το αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερου
τρόπου σκέψης που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους,
σε αγνούς και σε μιάσματα. Είναι αυτός ο διαχωρισμός (κυρίαρχος τότε, λανθάνων
σήμερα) που αποτελεί το αντικείμενο της Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Ποτέ πια
ανώτερες και κατώτερες «φυλές», ποτέ πια «αγνές» και «μιαρές» κοινότητες
ανθρώπων.
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου τιμά σήμερα αυτήν την αρχή, όμως σκοπεύει να την τιμά
και κάθε ημέρα του έτους με μία σειρά από παρεμβάσεις και δράσεις, όπως το
Μνημείο για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών γενικά όπως του
Ελληνισμού του Πόντου και των Αρμενίων στην κεντρική πλατεία της Καλλονής και
την αποκατάσταση και διαμόρφωση του Κεντρικού Κτιρίου του Συγκροτήματος του
Κοινοτικού Ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής Λέσβου ώστε να καταστεί κατάλληλο
για την χρήση του ως «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ
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ΛΕΣΒΟ». Εξάλλου την πρότασή του αυτή, υπέβαλε και έλαβε τη σχετική έγκριση
και από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
Πηγή: Ιστότοπος Lesvospen, 27.1.2021

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΡΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021:
Σαν σήμερα, πριν από 76 χρόνια, τα Σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν τους
επιζήσαντες του Άουσβιτς.
Έκτοτε, κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, η διεθνής κοινότητα τιμά τη μνήμη των
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Η 27η Ιανουαρίου έχει ανακηρυχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
που λήφθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2005, ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος.
Σαν σήμερα, πριν 76 χρόνια, οι Εβραίοι που βρισκόντουσαν στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Άουσβιτς απελευθερώθηκαν από Σοβιετικούς στρατιώτες.
Το Ολοκαύτωμα, η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης από το Γ’ Ράιχ,
αποτέλεσε το γεγονός-ορόσημο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης.
Τα αποτρόπαια γεγονότα εκείνης της περιόδου θα πρέπει να αποτελέσουν για
όλους μας το καλύτερο μάθημα ιστορικής μνήμης.
Η θωράκιση της Δημοκρατίας από τους υμνητές του φασισμού και του ναζισμού
αποτελεί ιερό καθήκον όλων μας. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά θα τον
κερδίσουμε… ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
Πηγή: Ιστότοπος Arisfc.com, 27.1.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τιμούμε την επέτειο μνήμης του Ολοκαυτώματος. Εκατομμύρια αμάχων Εβραίων,
αθώες ψυχές ανεξαρτήτου ηλικίας ή φύλλου, βασανίστηκαν, εκτοπίστηκαν, και
θανατώθηκαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, στα Ναζιστικά κρεματόρια και τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ανάμεσά τους και χιλιάδες συμπατριώτες μας Έλληνες
Εβραίοι, που όπως όλο το εβραίικό έθνος πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα, θυσία στην
απανθρωπιά του ναζισμού.
Το Ολοκαύτωμα και όλα τα εγκλήματα του ναζισμού είναι η βαριά κληρονομιά του
20ου στον 21ο αιώνα, που μας διδάσκει ότι οι λαοί δεν πρέπει να ξεχνούν, ότι δεν
πρέπει να επιτρέψουμε ξανά να αναπτυχθεί το τέρας του ναζισμού και η ναζιστική
ιδεολογία, και να σταθούν εμπόδιο σε κάθε απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας
και των λαϊκών ελευθεριών. Επιπλέον εμείς οι Έλληνες πρέπει να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας, μαζί με το ΕΣΔΟΓΕ, για την δικαίωση των αγώνων του λαού μας, της
Εθνικής μας Αντίστασης και των ψυχών των προγόνων μας, διεκδικώντας
απαρέγκλιτα και με σθένος την καταβολή των Γερμανικών Αποζημιώσεων και
Οφειλών στον πολύπαθο λαό μας και τη χώρα μας.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΑΖΙΣΜΟ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Για την Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Π.Ο.Α.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος Χρήστος Οικονόμου
Ο Γεν. Γραμματέας Αντρέας Κουστούκης
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ #WE REMEMBER του WJC
-Γ.Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Ο Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γιώργος
Καλαντζής συμμετείχε στην παγκόσμια εκστρατεία #WEREMEMBER για τη
διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που οργάνωσε το Παγκόσμιο Εβραϊκό
Συνέδριο (WJC) στέλνοντας αυτή τη φωτογραφία και δηλώνοντας έμπρακτα, για
μία ακόμη φορά, το τί σημαίνει να ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, και το πόσο σημαντική είναι η
ΜΝΗΜΗ για την παιδεία και το μέλλον της κοινωνίας μας. Όπως είναι, άλλωστε,
γνωστό το Υπουργείο Παιδείας και η Γ.Γ. Θρησκευμάτων έχουν μακρά και
πρωτοποριακή δράση -μέσα και από τις συνεργασίες τους με το ΕΜΕ και το Γιαντ
Βασέμ- στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία του Ολοκαυτώματος. To
WJC καλωσόρισε τη συμμετοχή του κ. Γ. Καλαντζή με σχετικό tweet, στο οποίο
τονίζεται η σημασία της παρουσίας Ελλήνων αξιωματούχων στη φετινή εκστρατεία.
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΙΣΕ: Η ανέγερση Μνημείου
Ολοκαυτώματος στην Πρέβεζα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Δημάρχου
Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου και του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας του Δήμου Πρέβεζας Δημήτρη Γερογιάννη με μέλη του Προεδρείου
του ΚΙΣΕ, τον Α΄Αντιπρόεδρο Μάνο Αλχανάτη, τον Γεν. Γραμματέα Βίκτωρα Ισ.
Ελιέζερ και τον Γεν. Ταμία Δανιήλ Μπεναρδούτ. Κατά τη συνάντηση ο δήμαρχος και
τα μέλη του Προεδρειου του ΚΙΣΕ φωτογραφήθηκαν για την εκστρατεία του WJC
#weremember, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το φετινό μήνυμα
«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
235 Εβραίοι της Πρέβεζας -το 94% της κοινότητας- αφανίστηκαν στο
Ολοκαύτωμα.
-LAUDER ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Οι εργαζόμενοι
και οι μαθητές του Lauder Σχολείου της
Ισραηλιτικής
Κοινότητας
Αθηνών
συμμετέχουν και φέτος στην καμπάνια του
Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC)
#Weremember.
Θυμόμαστε
το
παρελθόν, επενδύουμε με τα παιδιά μας
στο μέλλον!
- Ι.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Με αυτή τη συμβολική φωτογραφία από την πλήρως
ανακαινισμένη Συναγωγή Τρικάλων, ο πρόεδρος Ιάκωβος Βενουζίου και μέλη
της Κοινότητας στέλνουν το δικό τους μήνυμα τιμής στα θύματα του
Ολοκαυτώματος, με την ευχή ότι η Συναγωγή των Τρικάλων σύντομα θα γεμίσει
κόσμο συμβολίζοντας τη συνέχιση της εβραϊκής ζωής.
- Ι.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Χαλκίδας Μάκης Μάϊσης μπροστά στο
Μνημείο Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στο
εβραϊκό
νεκροταφείο
της
Χαλκίδας,
φωτογραφίζεται για την εκστρατεία We
Remember, εκφράζοντας τη δέσμευση της
μικρής αλλά ιστορικής Κοινότητας στη
διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χαρακτηριστικές
φωτογραφίας της φετινής καμπάνιας: Το
Αυστριακό Κοινοβούλιο συμμετείχε από την
πρώτη ημέρα έναρξης της εκστρατείας
μνήμης με αυτή τη φωτογραφία από τη
συνεδρίασή του. Η Δήμαρχος και το
Δημοτικό Συμβούλιο του Βορ. Βανκούβερ
συμμετείχαν μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ IHRA
Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΓΕΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
Του Ευστάθιου Λιανού Λιάντη*
Όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη μελέτη του φαινομένου του αντισημιτισμού
παρατηρούμε πώς αυτός ο κοινωνικός ιός όχι μόνον δεν σταματάει να εξαπλώνεται
και να μολύνει ανθρώπους όλων των κοινωνικών και ηλικιακών στρωμάτων αλλά
συνεχώς μεταλλάσσεται, αποκτώντας ηπιότερες ή επιθετικότερες μορφές ανάλογα
με το κοινωνικό περιβάλλον, το επίπεδο μόρφωσης, την εθνική, πολιτική ή
θρησκευτική ομάδα εντός των οποίων δρα. Τροφοδοτείται, δε, από πηγές
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, οι οποίες μπορεί να είναι ομόριζες ή
αντιθετικές μεταξύ τους, όπως τα εξτρεμιστικά πολιτικά άκρα και ο
φονταμενταλισμός.
Το πρώτο υλικό του Ολοκαυτώματος ήταν οι μικρές διαστρεβλώσεις, που πάνω
τους θεμελιώθηκαν οι μεγάλοι μύθοι. Φαινομενικά ανώδυνες παρατηρήσεις για τη
συμπεριφορά, τις θρησκευτικές συνήθειες, την εμπορική δεξιότητα των Εβραίων
αναμίχθηκαν με τον εμπεδωμένο αντιεβραϊσμό της Λουθηρανικής Διαμαρτύρησης
μέσα στον ατμολέβητα της πρωσικής βιομηχανικής επανάστασης, που ετοίμαζε τη
γερμανική ενοποίηση. Ο Εβραίος έγινε ο βολικός «άλλος» της νέας αυτοκρατορίας.
Στις ανατολικές επαρχίες ενοχλούσε γιατί ήταν πολύ διαφορετικός ενώ στις δυτικές
γιατί ήταν πολύ αφομοιωμένος. Μόλις δύο χρόνια μετά την ενοποίηση συνέβη ο
οικονομικός Πανικός του 1873, τον οποίον το επιτελείο του Βίσμαρκ χρέωσε στους
Εβραίους χρηματιστές, ενώ το 1880 στο πρωσικό κοινοβούλιο διεμήφθη το
Judendebatte, όπου η πλειοψηφία διεκήρυξε ότι οι Ιουδαίοι δεν ήταν πραγματικοί
Γερμανοί. Από εκείνη τη στιγμή χρειάστηκαν λιγότερα από εξήντα χρόνια για να
ειπωθεί ότι οι Εβραίοι δεν είναι ούτε πραγματικοί άνθρωποι, και έξι εκατομμύρια
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αθώοι να θυσιαστούν στην πλέον συνειδητά προγραμματισμένη και εγκληματική
μορφή ανορθολογισμού.
Το πρώτο υλικό του σύγχρονου αντισημιτισμού είναι ο αναθεωρητισμός. Οι αριθμοί
των νεκρών μειώνονται, τα κίνητρα των προσώπων αλλάζουν, οι ευθύνες
κοινωνικών ομάδων και ηγεσιών απαλύνονται. Απ’ άκρου εις άκρον της Ευρώπης
αμφίβολης ποιότητας «ερευνητές» κατασκευάζουν ένα ανιστορικό αφήγημα, που
έφτασε να τροφοδοτεί έως και τη νομική παραγωγή κοινοβουλίων. Ακόμη και στη
χώρα μας υπήρξαν κατά το παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες διαστρέβλωσης
των ιστορικών στοιχείων, που ευτυχώς δεν βρήκαν ούτε κοινωνική απόκριση ούτε
συνέχεια.
Απέναντι σε αυτήν την πολιτική και ακαδημαϊκή παθογένεια βρίσκεται η Διεθνής
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), ο μεγαλύτερος παγκόσμιος
οργανισμός που ενώνει κυβερνητικούς φορείς, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
και εμπειρογνώμονες με στόχο να διαμορφώσουν και να προωθήσουν την
εκπαίδευση, τη μνήμη και την έρευνα του Ολοκαυτώματος, και να συνομιλήσουν
για θέματα που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα, περιλαμβανομένου του
αντισημιτισμού. Η Ελλάδα θα έχει την τιμή να προεδρεύσει της Συμμαχίας το 2021,
γεγονός που θα την φέρει στον πυρήνα των κρατών που μάχονται τον
αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση και την εφαρμογή
νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων.
Η Ελλάδα, που είναι πλήρες μέλος της IHRA από το 2005, αναλαμβάνει την
προεδρία για πρώτη φορά στην ιστορία της Συμμαχίας. Η προεδρεύουσα χώρα
φιλοξενεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της IHRA δύο φορές εντός του έτους και
κάθε άλλη δράση σχετιζόμενη με την προεδρία. Η Ολομέλεια είναι το επίσημο
όργανο λήψης αποφάσεων της IHRA, αποτελείται από τους Επικεφαλής των
αντιπροσωπειών των χωρών-μελών και είναι υπεύθυνη για την υιοθέτηση
συστάσεων και αποφάσεων της Συμμαχίας, για την εισδοχή νέων χωρών ως και
για τη δομή της μόνιμης γραμματείας. Η Α΄ Ολομέλεια υπό Ελληνική Προεδρία θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 στην πόλη των Αθηνών, και η Β΄ Ολομέλεια
τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, παγκόσμιο ιστορικό κέντρο των Σεφαραδιτών
Ιουδαίων και μητρόπολη του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Η Ελληνική Προεδρία, που συμπίπτει με την 200η επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, θα αποτελείται από ένα πλέγμα ακαδημαϊκών, μορφωτικών και
πολιτιστικών δράσεων που θα επικεντρώνει στον ρόλο των μέσων κοινωνικής
διάχυσης στη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την εξάλειψη του
Αντισημιτισμού, καθώς και στην ανάδειξη της υπερδισχιλιετούς ιστορίας του
Ιουδαϊκού Ελληνισμού.
Ο αντισημιτισμός ως πολιτική άποψη, ως θρησκευτική αντίληψη, ως ιδεολογική
τάση αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα, που στοιχειώνει την Ευρώπη για αιώνες
και κρίνει την ηθική υπόσταση του Δυτικού Πολιτισμού. Ο παραλογισμός του
φαινομένου γίνεται κατανοητός από την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος, του
πλέον αποτυπωμένου και καταγεγραμμένου μαζικού εγκλήματος στην ανθρώπινη
ιστορία. Στις τάξεις των αντισημιτών που γίνεται αποδεκτή όλη η τερατώδης
παραφιλολογία των κάθε είδους συνωμοσιολόγων απορρίπτεται ή αμφισβητείται
το Ολοκαύτωμα, το οποίο μάλιστα κατέγραψαν οι ίδιοι οι εγκληματικοί δράστες του.
Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση,
υιοθέτησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές δράσεις ενάντια στον
αντισημιτισμό και τη διαστρέβλωση των γεγονότων του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο
αυτά τα μέτρα αποδεικνύονται ανεπαρκή βάσει του αποτελέσματος. Σε αυτήν την
άνιση μάχη του ορθολογισμού με το ανορθολογικό μίσος χρειάζεται να συνταχθούν
όλες οι υγιείς πνευματικές και θρησκευτικές δυνάμεις.
Σκοπός της Ημέρας Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος είναι να καταστεί η τραγωδία του μεγάλου ολέθρου κοινό κτήμα,
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βοηθώντας τη μνήμη να ουσιωθεί σε ένα ανώτερο νόημα σεβασμού και αγάπης για
τους δικούς μας και τους μακρινούς μάρτυρες. Έτσι δημιουργούμε ένα πνευματικό
νήμα να πιαστούν οι γενιές που έρχονται για να μην πέσουν στα ίδια λάθη.
*Ο Δρ. Ευστάθιος Χ. Λιανός Λιάντης είναι τ.
Πρόεδρος της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην IHRA, Ειδικός Απεσταλμένος για την Καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού και την Προάσπιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος
ΠΗΓΗ: LIBERAL, 28.01.2021

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ κ. ΓΙΟΣΙ ΑΜΡΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
«Μνημονεύουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, την 27η
Ιανουαρίου, καθώς φέτος ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πανδημία και εις αναμονή
του εμβολίου. 80 χρόνια πριν, Έλληνες Εβραίοι συγκεντρώθηκαν για να
μεταφερθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 80 χρόνια πριν δεν υπήρχε τρόπος
διαφυγής. Άνθρωποι δεν διέφευγαν.
Τα πράγματα από τότε έχουν αλλάξει. Στις αρχές της δεκαετίας του 1940,
αρνήθηκαν σε Εβραίους τα δικαιώματά τους σε όλη την Ευρώπη και τους
χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα.
Νιώθουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεσμευόμαστε με υπόσχεση να μην
ξεχάσουμε και να θυμόμαστε. Είναι ένα μάθημα για να δούμε πως η ζωή είναι ιερή
ανεξαρτήτου φυλής, εθνικότητας και φύλου. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!».
Παρακολουθήστε το βίντεο στο Facebook της Πρεσβείας Ισραήλ στην
Ελλάδα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/IsraelinGreece/videos/206140221247500/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δράσεις της Πρεσβείας του Ισραήλ για την Ημέρα Μνήμης
Ολοκαυτώματος 2021
Σε συνέχεια του μηνύματος του Ισραηλινού πρέσβη Γιόσι Αμράνι, η Πρεσβεία του
Ισραήλ στην Ελλάδα τίμησε την φετινή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος με δύο
συμβολικές εκδηλώσεις που έριξαν φως σε διαφορετικές πτυχές της ιστορίας του
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.
--Με θέμα «Μια ιστορία επιζήσασας» ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας
του Ισραήλ διοργάνωσε συνάντηση ZOOM με την κα Λόλα Άντζελ κατά την οποία
η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λ. Αντζελ αναφέρθηκε στην προσωπική της
ιστορία. Η Λόλα συνελήφθη στις 25 Μαρτίου του 1944 και επέστρεψε στην Ελλάδα
στις 11 Σεπτεμβρίου του 1945. Κρατούμενη στο Μπέργκεν Μπέλσεν ήρθε
αντιμέτωπη με τον φόβο, τις αρρώστιες, τον θάνατο, την πείνα και το κρύο. Έχασε
τουλάχιστον 30 άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος τα οποία πέθαναν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί.
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--Η on-line προβολή της ταινίας-ντοκυμαντέρ «Το μεγαλύτερο ταξίδι: Οι
τελευταίες ημέρες των Εβραίων της Ρόδου» ξεκίνησε στις 27.1.21 και παρέμεινε
διαθέσιμη για παρακολούθηση μέχρι Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Η ταινία
(γλώσσα: ιταλικά με ελληνικούς υπότιτλους) αποτελεί ιταλική παραγωγή (2013)
με σκηνοθέτη τον Ρουτζέρο Γκαμπάι. Ο σκηνοθέτης συνοδεύει τρεις από τους
Ροδίτες επιζώντες του Ολοκαυτώματος – τη Στέλλα Λεβί, τον Σάμη Μοντιάνο και
τον Άλμπερτ Ισραέλ – κατά την επιστροφή τους στη Ρόδο για να διηγηθούν τη ζωή
τους πριν το Ολοκαύτωμα, καθώς και την απροσδόκητη φρίκη που βίωσαν στο
Άουσβιτς.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021

"Η τραγωδία που υπέστη ο εβραϊκός λαός ήταν η ηθική χρεοκοπία
του κόσμου"
Του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα Yossi Amrani, LIBERAL 27.1.2021
Εφέτος τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27
Ιανουαρίου, ενώ η πανδημία του Covid 19 εξακολουθεί να μαίνεται. Η ανθρωπότητα
είναι ενωμένη για την καταπολέμηση του ιού με τον εμβολιασμό, καθώς
αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε τον κανονικό τρόπο ζωής μας. Απέναντι στην
πανδημία και τις επιπτώσεις της, αντιμετωπίζουμε την άγνωστη δύναμη της φύσης,
ελπίζοντας ότι η επιστήμη θα είναι με το μέρος μας, καθώς στοχεύουμε στην
υπέρβαση του κινδύνου και τις επιπτώσεις του στις ζωές μας. Πριν από 76 χρόνια,
η ανθρωπότητα αντιμετώπιζε μια πρόκληση ασύγκριτα μεγαλύτερη από την
πανδημία, το απόλυτο κακό του ναζισμού και της γενοκτονικής πολιτικής του.
Σαν σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 1945, το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς
απελευθερώθηκε από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους, αποκαλύπτοντας τις
φρικαλεότητες που έγιναν σε αυτό και πολλά άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά
την εφαρμογή της ναζιστικής πολιτικής της «Τελικής Λύσης» που στόχο είχε την
εξόντωση του εβραϊκού λαού.
Η απελευθέρωση του στρατοπέδου, σημαντική όπως ήταν στον αγώνα κατά της
ναζιστικής Γερμανίας και των πολλών συνεργατών της στην Ευρώπη, συμβολίζει
το τέλος μιας εποχής φυλετικών νόμων, διακρίσεων, αποξένωσης και της
παραβίασης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Αυτό που αποκαλύφθηκε στο κρεματόριο του Άουσβιτς έστρεψε την
προσοχή και τα μάτια όλων σε εκείνο που πολλοί αρνούντο να αποδεχθούν και να
αντιμετωπίσουν έγκαιρα. Πρόκειται για φρικαλεότητες που στόχο είχαν τους
Εβραίους λόγω και μόνο της εβραϊκής μας ταυτότητας, της κληρονομιάς και της
καταγωγής μας, για κανέναν άλλο λόγο εκτός από το μίσος και την προκατάληψη.
Είναι προφανέστατο ότι η τραγωδία που υπέστη ο εβραϊκός λαός ήταν η ηθική
χρεοκοπία του κόσμου. Ο κόσμος και η διεθνής κοινότητα δεν αντέδρασαν
εγκαίρως, δεν υπερασπίστηκαν τις βασικές ανθρώπινες αξίες και δεν αγωνίστηκαν
να υποστηρίξουν τους στερημένους, τους ανυπεράσπιστους και τα θύματα.
Επέτρεψε στη ναζιστική Γερμανία να νομοθετεί και να εφαρμόσει ρατσιστικούς
νόμους και να αντιμετωπίζει τον εβραϊκό λαό ως παρία με βάση το ψεύδος ότι
μπορεί να υπάρχουν κατώτεροι άνθρωποι, λες και οι άνθρωποι μιας συγκεκριμένης
καταγωγής, οι Εβραίοι, ήταν λιγότερο ίσοι.
Η ναζιστική Γερμανία και οι συνεργάτες της θα φέρουν την ενοχή στο διηνεκές.
Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος, όσοι δεν είπαν «όχι» στους Ναζί, όσοι δεν στάθηκαν

22

εναντίον τους δεν μπορούν να ξεπλύνουν τη συνείδησή τους ή τα χέρια τους, καθώς
η ευθύνη είναι δική τους για το ότι έμειναν άπραγοι.
76 χρόνια αργότερα, ο κόσμος δεν παρέμεινε ο ίδιος. Υπάρχουν νέες προκλήσεις,
νέοι κίνδυνοι, νέα επιτεύγματα και πολλές επαναστάσεις στον τρόπο ζωής μας.
Πρέπει όμως να κάνουμε μια παύση και να αναλογιστούμε τη διάσταση του
αδιανόητου, αυτού που συνέβη, τις φρικτές θηριωδίες που δεν μπορούν να
περιγράψουν οι λέξεις, την καταστροφή των ζωών και τον αγώνα των ανθρώπων
για επιβίωση στην απανθρωπιά εκείνης της εποχή και των συνθηκών της.
Αυτή ήταν η πραγματικότητα στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1930 μέχρι το 1945.
Τώρα αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Λαμβάνουμε προφυλάξεις για να
προστατεύουμε τις κοινωνίες μας, τις χώρες μας και τον πολιτισμό μας.
Το δίδαγμα είναι ότι για να αγωνιζόμαστε, για να αγωνιζόμαστε και να κερδίσουμε,
πρέπει να θυμόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε το δίδαγμα της ιστορίας και το
καθήκον μας. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό ξεκινά από εμάς. Όλοι μας έχουμε
τη δύναμη και την ευθύνη να κάνουμε τη διαφορά. Ο κόσμος είχε παραλύσει στις
δεκαετίες του 1930 και 1940. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ ξανά.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ
H ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
«Σήμερα θυμόμαστε τη μοίρα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν
από το Ναζιστικό καθεστώς. Πολλοί Γερμανοί συμμετείχαν σε αυτό το απίστευτου
μεγέθους έγκλημα, ακόμη περισσότεροι γνώριζαν και συναινούσαν. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεχάσουμε πού μπορεί να οδηγήσουν το μίσος και ο φανατισμός». Με αυτή
την ανάρτηση, στον λογαριασμό του στο twitter, ο πρέσβης της Γερμανίας στην
Ελλάδα Ερνστ Ράιχελ απέτισε τιμή στα θύματα του Ναζισμού κατά την Ημέρα
Μνήμης Ολοκαυτώματος 2021.
Παράλληλα,
στις
27.1.21,
οι
σημαίες
της
Γερμανίας
και
της
ΕΕ κυμάτιζαν μεσίστιες στο κτίριο της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, με
αφορμή την 76η επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς.
Η Πρεσβεία της Γερμανίας κοινοποίησε παράλληλα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης άρθρο-αφιέρωμα της DW, με τίτλο «Μνήμη Ολοκαυτώματος στη
Γερμανική Βουλή», τονίζοντας ότι «από το 1996 η Ομοσπονδιακή Βουλή τιμά την
επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς με επιφανείς ομιλητές. Οι περισσότεροι δεν
περιορίζονται στην υπόμνηση του παρελθόντος, αλλά απευθύνουν προειδοποίηση
για το μέλλον».
Στο πλαίσιο των δράσεων για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η Γερμανική
Βουλή φιλοξενεί την έκθεση "Shared History", του Ινστιτούτου Leo Baeck της
Νέας Υόρκης, η οποία παρουσιάζει την ιστορία 1.700 χρόνων εβραϊκής ζωής στις
Γερμανόφωνες χώρες. Η έκθεση διατίθεται και για εικονική περιήγηση. Μπορείτε
να
την
δείτε
ακολουθώντας
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://sharedhistoryproject.org/virtual-exhibit
Επίσης, σχετικό βίντεο μπορείτε να δείτε στο κανάλι του Ινστιτούτου στο You
Tube, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=bB3EU_0sgoo&feature=emb_logo&ab_chann
el=LeoBaeckInstitute%2CNewYork
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΕΣΒΗ ΗΠΑ ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΙΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
Τζέφρι Πάιατ: «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά την ελληνική προεδρία της
Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος»
Τη δέσμευση του αμερικανικού λαού για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και
της μισαλλοδοξίας σε όλες τις μορφές, εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης εξέπεμψε το μήνυμα πως οι Ηνωμένες
Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τη φετινή προεδρία της Ελλάδας στη Διεθνή
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Επίσης, διατύπωσε τη
δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Ελλάδα και την IHRA για την
καταπολέμηση της άρνησης του Ολοκαυτώματος και του αντισημιτισμού, αλλά και
την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός Μουσείου Ολοκαυτώματος στη
Θεσσαλονίκη, ενός μουσείου παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο θα «αφηγείται» την
ιστορία των δεκάδων χιλιάδων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που χάθηκαν στο
Ολοκαύτωμα.
Ειδική αναφορά έκανε ο Τζέφρι Πάιατ στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
Σημείωσε πως η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη ήταν το "σπίτι" μιας από
τις πιο ζωντανές εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη και προσέθεσε: «Μέχρι το
Ολοκαύτωμα, η Θεσσαλονίκη σωστά αποκαλούνταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων.
Οι Έλληνες Εβραίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλούσιας ιστορίας της
Ελλάδας και θα αποτελέσουν βασικό μέρος του μέλλοντός της».
Περαιτέρω, ο κ. Πάιατ επισήμανε πως την 16η Διεθνή Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος και την 76η επέτειο από την απελευθέρωση του ΆουσβιτςΜπιρκενάου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτίουν φόρο τιμής στα έξι εκατομμύρια
Εβραίων και εκατομμύρια άλλων που δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.
Επιπλέον, τιμά εκείνους που επέζησαν του Ολοκαυτώματος, ενώ ταυτόχρονα
αναγνωρίζει τις ουλές που έχουν μεταφέρει πολλοί επιζώντες έκτοτε.
Τέλος, είπε πως οι ΗΠΑ προσβλέπουν στις διαδικτυακές εκδηλώσεις που έχουν
οργανώσει τα Ηνωμένα Έθνη και η UNESCO, σε συνεργασία με την IHRA για τον
εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, διαμηνύοντας πως
εναπόκειται σε όλους μας να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά, έτσι ώστε ο τρόμος
του Ολοκαυτώματος να μην επαναληφθεί.
Πηγή: ΣΚΑΙ, 27.1.21

IHRA

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤOΝ IHRA
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Πρέσβυς Χριστόδουλος
Λάζαρης, ορίστηκε νέος Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) και Ειδικός Απεσταλμένος του
Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την
προάσπιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θέση του κατείχε τα τελευταία χρόνια
ο Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης.
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Το ΚΙΣΕ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Πρέσβη κ. Λάζαρη για την
ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που
αναλαμβάνει επισημαίνοντας την σπουδαιότητα του έργου αυτού ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας του IHRA που ξεκινά τον Μάρτιο του 2021. Στην
επιστολή, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι: «το έργο του IHRA στον τομέα της
διατήρησης της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος, είναι θεμελιώδους αξίας και
για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Επιπροσθέτως, οι νέες μορφές
αντισημιτισμού απαιτούν κατανόηση του φαινομένου και άμεση αντίδραση σε κάθε
περιστατικό, με στόχο την εδραίωση της συνείδησης ότι ο αντισημιτισμός στη χώρα
μας δεν είναι ανεκτός, θέση που έχει εκφραστεί με σαφήνεια από τον
πρωθυπουργό, ο οποίος ανακοίνωσε και τη υιοθέτηση του ορισμού του
αντισημιτισμού από τη χώρα μας στις 9.11.2019».
Όπως είναι γνωστό το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συνεργάζεται
στενά και εποικοδομητικά με τον επικεφαλής και την Ελληνική Αντιπροσωπεία στον
ΙΗRA και από τη συνεργασία αυτή έχουν προκύψει αξιόλογες δραστηριότητες
παιδείας και πολιτισμού, αλλά και καινοτόμες ιδέες -όπως η ετήσια διεξαγωγή
σειράς εκδηλώσεων Μνήμης, σε διαφορετική ελληνική πόλη κάθε χρόνο, από την
εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα του IHRA, με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής
ιστορίας και της εβραϊκής κληρονομιάς, αλλά και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας.
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΠ΄ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Δήμαρχοι απ΄ όλο τον κόσμο θα συναντηθούν διαδικτυακά στις 16 Μαρτίου 2021
για την πραγματοποίηση του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου «Δημάρχων για την
αντιμετώπιση του αντισημιτισμού», το οποίο διοργανώνεται από το Δήμο της
Φρανκφούρτης και το Κίνημα Αντιμετώπισης Αντισημιτισμού (CAM). Το
διαδικτυακό συνέδριο θα φέρει σε επαφή δημάρχους και τοπικούς φορείς απ’ όλο
τον κόσμο, ώστε να συζητήσουν για την εξάλειψη του αντισημιτισμού, των
προκαταλήψεων και του μίσους από τις πόλεις τους.
Η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού γίνεται κυρίως σε κρατικό ή διεθνές επίπεδο.
Στην πραγματικότητα όμως ο αντισημιτισμός είναι ένα πρόβλημα το οποίο
εμφανίζεται σε τοπικό επίπεδο. Λόγω της φύσης του φαινομένου θα μπορούσε να
επιλυθεί αποτελεσματικότερα μέσω των πρωτοβουλιών των δήμων στους τομείς
της εκπαίδευσης, καθώς και της επιβολής των νόμων. Το συγκεκριμένο συνέδριο
θα ανοίξει για πρώτη φορά τον σημαντικό διάλογο μεταξύ των δημάρχων απ’ όλο
τον κόσμο, ώστε να ενημερωθούν για τους αποτελεσματικούς τρόπους
καταπολέμησης του μίσους.
Μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο θα είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αναφέρει: «Σε πολλές πόλεις σε όλο τον
κόσμο,
είναι
συχνό
το
φαινόμενο
βανδαλισμών
εβραϊκών
νεκροταφείων, αναγραφής προσβλητικών συνθημάτων και επιθέσεων σε
εβραϊκούς χώρους λατρείας. Επιπλέον, επειδή οι σύγχρονες μορφές
αντισημιτισμού προέρχονται από ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα, δεν υπάρχει μία και
μόνη λύση στο πρόβλημα. Γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για τους
δημάρχους απ΄ όλο τον κόσμο να συναντηθούν και να συνεργαστούν ώστε να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού».
[* Στοιχεία - μετάφραση από άρθρο στην ιστοσελίδα combatantisemitism.org,
17.2.2021]
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TΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ Ι.Κ.
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α Θ Η Ν Ω Ν

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ "ΤΟΥ
ΜΠΙΣΒΑΤ"

Φέτος, για τη γιορτή του
"Του Μπισβάτ" η Ι.Κ.
Αθηνών, σε συνεργασία
με τον Δήμο Αθηναίων,
φύτεψε
με
μια
συμβολική
εκπροσώπηση, λόγω
των
ιδιαίτερων
συνθηκών, 10 ελιές και
10 αμυγδαλιές στον
πεζόδρομο της οδού
Ερμού, κάτω από έναν
λαμπερό
ήλιο
που
ευλόγησε τη δράση μας!
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Αθηνών κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον
Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Σάκη Κολλάτο και την κα Κατερίνα Κοτρώτσου,
Υπεύθυνη Πρασίνου, για τη συμμετοχή τους και την εξαιρετική συνεργασία μας.
Ευχόμαστε να γιορτάσουμε του χρόνου όλοι μαζί δια ζώσης!
Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στην 76η επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς-Μπιρκενάου από τα
Σοβιετικά στρατεύματα, η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών
συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, εκδήλωση για την επέτειο της
Ημέρας Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Κατά την πρωινή τελετή κατάθεσης στεφάνου, η οποία έγινε χωρίς παρουσία
κοινού, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης και ο Πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς υποδέχτηκαν την
Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία, μετά
την επιμνημόσυνη δέηση από τον Σοφολογιότατο Ραβίνο Αθηνών κ. Γκαμπριέλ
Νεγρίν, έκανε την κατάθεση στεφάνου.
Αμέσως μετά, η κα Σακελλαροπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με δέος,
σεβασμό και βαθιά συγκίνηση απέτισα σήμερα τιμή στη μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα είναι η πιο ακραία εκδήλωση του κακού στην
ανθρώπινη ιστορία και η πιο οδυνηρή κληρονομιά του εικοστού αιώνα. Ένα
αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον εκατομμυρίων αθώων, που εξοντώθηκαν όχι για κάτι
που έκαναν, αλλά γι’ αυτό που ήταν, για τη φυλετική τους ταυτότητα. Μια
γενοκτονία εκτελεσμένη με τη μεγαλύτερη ψυχρότητα και συστηματικότητα.
Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνο τον εβραϊκό λαό. Θέτει συνεχώς σε
δοκιμασία την ιστορική μας συνείδηση, την ηθική μας συνείδηση. Κανείς δεν είναι
στο απυρόβλητο απέναντι στη βαρβαρότητα. Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης,
η θωράκιση απέναντι στη ρητορική του μίσους και η επαγρύπνηση για τη
διαφύλαξη της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξίας, είναι το ανάχωμά μας στην
επέλαση του κακού».
Στην τελετή, παρευρέθηκαν επίσης ο όμηρος κ. Ισαάκ Μιζάν (αρ. βραχίονα
182641), ο Α’ Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
Δόκτωρ Μάνος Αλχανάτης, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αναπλ. Υπουργός
Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας
Μπακογιάννης και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Ρωγών, κ. Φιλόθεος.
Φέτος για πρώτη φορά και λόγω των συνθηκών, η κεντρική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Στην
εκδήλωση
συμμετείχαν Έλληνες
επιβιώσαντες
όμηροι
των
στρατοπέδων συγκέντρωσης ανάβοντας τα κεριά της επτάφωτης λυχνίας,
τιμώντας έτσι τη μνήμη όσων χάθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.
Το θέμα της φετινής εκδήλωσης με τίτλο «Νότες Φρίκης», ήταν αφιερωμένο στην
παράδοξη ύπαρξη της Μουσικής στα στρατόπεδα εξόντωσης. Αν και η χρήση της
Μουσικής στα στρατόπεδα κάλυπτε πολλούς τομείς, η εκδήλωση επικεντρώθηκε
στη χρήση της ως συνοδεία των μελλοθανάτων στους θαλάμους αερίων, δηλαδή
ως διακόσμησης του πόνου. Συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε την ιστορία του
Ελληνοεβραίου βιολιστή Ιάκωβου Στρούμσα, από τη Θεσσαλονίκη, οποίος έγινε
το πρώτο βιολί της ορχήστρας στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Στα στρατόπεδα οι
αιχμάλωτοι μουσικοί, δραπέτευαν προσωρινά από το δικό τους τέλος, με
αντάλλαγμα τις νότες τους που συνόδευαν τις ατέλειωτες ουρές των ομήρων —που
μέσα τους στοιχίζονταν οι σύντροφοί τους, οι γονείς τους, τα αδέλφια τους, τα
παιδιά τους— με προορισμό τον αναπόφευκτο θάνατο. Αυτή ήταν και η μοίρα και
της οικογένειας του Στρούμσα που οδηγήθηκε στους θαλάμους αερίων με τη
συνοδεία μουσικής… Και το γεγονός αυτό ενέπνευσε τον τραγουδοποιό Λέοναρντ
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Κόεν να γράψει το τραγούδι «Dance me to the end of love». Παρόλο που πολλοί
νομίζουν ότι πρόκειται για αμιγώς ερωτικό τραγούδι, στην πραγματικότητα διηγείται
την ιστορία μιας γυναίκας που τραγουδά, η οποία ενώ οδηγείται στον θάνατο,
προσπαθεί να δραπετεύσει από τη μοίρα της καταφεύγοντας στη σκέψη ενός
χορού χωρίς τέλος με τον αγαπημένο της. Θέλοντας να γράψει ένα τραγούδι για τη
φρίκη ο Κόεν, κατέληξε τελικά να συνθέσει έναν ύμνο για την αγάπη. Κάτι σαν
προσευχή, που μας παρηγορεί όταν τη λέμε ή όταν την ακούμε. Το βιντεοκλίπ του
τραγουδιού, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εκδήλωση, υπηρέτησε αυτή
ακριβώς τη διάσταση.
Στη
συνέχεια
ακολούθησε συνέντευξη
με
τον
κ.
Μαργαρίτη
Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του
Ευρωπαϊκού
Τρόπου
Ζωής,
στην
αρθρογράφο/επικοινωνιολόγο Βίβιαν
Ευθυμιοπούλου. Ο κ. Αντιπρόεδρος μίλησε για τις μνήμες του από τη Θεσσαλονίκη
και ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση του
αντισημιτισμού και του ρατσισμού.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο
πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο
πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς, και ο
πρέσβης του κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι.
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α:
ΓΕΝΝΗΣΗ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση της ΑΝΝΑΣ, κόρης του Δαυίδ και της
Βασιλείας Μπενμαγιώρ.

ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:






Αλβέρτου Δαυίδ Ναχμία, ετών 85
Ντόλης Σεμτώβ Χασσίδ, ετών 93
Ναταλί Ιωσήφ Βεντούρα, ετών 78
Ρουθ Ιάκωβου Μπενζονάνα, ετών 67
Έστερ Ζακ Ναχμία, ετών 94

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μουσείου
Ολοκαυτώματος στη δυτική Θεσσαλονίκη εξέτασαν την 1.02.2021, σε συνάντησή
τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο πρόεδρος
του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ.
«Το Μουσείο Ολοκαυτώματος προχωράει και διερευνούμε από κοινού τις
δυνατότητες χρηματοδότησης και τη συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο ΕΣΠΑ. Τον τελευταίο χρόνο, παρά
τις δυσκολίες της πανδημίας του κορονοϊού, με προσωπική προσπάθεια του
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δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα έχουν λυθεί πολλά από τα ζητήματα
που "λίμναζαν" εδώ και καιρό» είπε ο κ. Τζιτζικώστας. Εκτίμησε παράλληλα ότι
«με τη στενή συνεργασία όλων θα λυθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες και θα
αρχίσει το κατασκευαστικό μέρος, για να γίνει πράξη ένα σπουδαίο έργο,
συνυφασμένο με την ιστορία της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Ζέρβας τόνισε από την πλευρά του: «η δέσμευσή μας για επιτάχυνση και
επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στο Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι ενεργή
και λαμβάνει σάρκα και οστά. Παραχωρήσαμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης δέκα
στρέμματα γης, ώστε να υπερκεραστούν ζητήματα χωροταξίας και επιλύσαμε μια
σειρά άλλων θεμάτων, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών. Σε αυτή την
προσπάθεια οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης ήταν και παραμένουν
καθοριστικές. Σήμερα, μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
προσωπικά τον Απόστολο Τζιτζικώστα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την
υλοποίηση αυτού του έργου, που θα προσδώσει διεθνή ακτινοβολία στη
Θεσσαλονίκη».
Την ικανοποίησή του για τη σταθερή δέσμευση των κυρίων Τζιτζικώστα και Ζέρβα
στην υλοποίηση του έργου εξέφρασε ο κ. Σαλτιέλ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΤΗΣ
Ι.Κ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021

Στις 31 Ιανουαρίου 2021, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν διαδικτυακό αφιέρωμα τιμώντας την
Εθνική Ημέρα Μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος.
Το αφιέρωμα ξεκίνησε με δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, που έγινε κατά την επίσκεψή του στο Άουσβιτς το 2020, ενώ στη
συνέχεια ακολούθησαν μηνύματα από τους: Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,
κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, Πρέσβη του Κράτους του Ισραήλ, κ. Yossi Amrani,
Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κ. Σταύρο Καλαφάτη,
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδoς και Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε, κ. Απόστολο
Τζιτζικώστα, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθ. Νικόλαο Παπαϊωάννου,
Αντιπρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, Πρόεδρο του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,
κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και τον Πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος,
κ. Γιάννη Μπουτάρη.
Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων της Κυβέρνησης και της πόλης της
Θεσσαλονίκης πλαισιώθηκαν μεταξύ άλλων από στιγμιότυπα από την κατάθεση
στεφάνων που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021 στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος.
Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με την προβολή της παραγωγής του 55ου
Φεστιβάλ Δημητρίων με τίτλο «Μη με ξεχάσετε», μια δραματοποιημένη
ανάγνωση αποσπασμάτων του ομώνυμου βιβλίου του Λεόν Σαλτιέλ από την Α.Ε.
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τις ηθοποιούς Ρούλα
Πατεράκη και Έφη Σταμούλη.
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Προς τιμήν της Ημέρας Μνήμης, στις 27 Ιανουαρίου 2021, ο Λευκός Πύργος
φωταγωγήθηκε με τη στολή κρατουμένου του Άουσβιτς και το κίτρινο άστρο που
φορούσαν πριν από 78 χρόνια και οι 50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, οι 67.000
Εβραίοι της Ελλάδος και οι 6.000.000 Εβραίοι της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία του
Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, προκάλεσε
αίσθηση και αποτέλεσε μια μοναδική εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσα
από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντασσόμενη σε καμπάνιες
για την ενίσχυση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπως αυτή του World Jewish
Congress με το hashtag #WeRemember.
Τέλος, στο πλαίσιο της επετείου προβλήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2021 η
παράσταση «Η χαμένη αθωότητα της Άννας Φράνκ, που παρουσιάστηκε από
τη θεατρική ομάδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, «Entremosotros».
Το σύνολο των προβολών παραμένει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης (www.jcthessaloniki.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ

Στις 5.1.2021 ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί για
τον COVID-19 στα κέντρα φροντίδας
ηλικιωμένων
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Ελευθερία»
και
οι
φιλοξενούμενοι και το προσωπικό του
Γηροκομείου
«Σαούλ
Δ.
Μοδιάνο»
εμβολιάστηκαν παρουσία του προέδρου
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ), Παναγιώτη Αρκουμανέα.
Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ υποδέχθηκε στις
εγκαταστάσεις
του
Γηροκομείου
ο
πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης
και
του
Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ.
Η πρώτη φιλοξενούμενη που εμβολιάστηκε ήταν η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος,
κα Ζάννα Σαατσόγλου – Σαδικάριο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση των:
-

ΕΛΙΖΑΣ, κόρης του Ίζη Ματαλών και της Ναομί Μπατ Αβραάμ Αβίνου.
ΙΣΑΑΚ, γιου του Λέων Μεβοράχ και της Ντέλιας Φιλοσώφ.

ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
-

Λούνας Ισαάκ Βενουζίου, ετών 72
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-

Κλάρας Σαμουέλ Ταρφών, ετών 70



Για τον θάνατο της Λούνας Βενουζίου, μητέρας του Ααρών Βενουζίου,
μέλους της Κοινοτικής Συνέλευσης της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, εξέδωσαν
ψηφίσματα η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και η Κοινοτική Ομάδα «ΜΑΖΙ – Νέες
Ιδέες – Νέες Προοπτικές».

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μετά από έναν ολόκληρο
χρόνο
διακοπής,
οι
εργασίες ξεκίνησαν και
πάλι στο ταλαιπωρημένο
κτίριο της Συναγωγής Ετς
Χαγίμ
της
Λάρισας!
Πριν
λίγους
μήνες
απευθύναμε προς κάθε
κατεύθυνση
δραματική
έκκληση για δωρεές,
καθώς δεν μπορούσαμε
να «σηκώσουμε» μόνοι μας το τεράστιο κόστος (περίπου 450.000€) για την
αναστήλωση του μοναδικού θρησκευτικού μας σπιτιού.
Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση και συγκινητική: μέλη της Κοινότητάς μας, Λαρισαίοι
που κατοικούν σε άλλους τόπους, αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους, μέλη
άλλων Κοινοτήτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, άνθρωποι που μας έχουν
επισκεφτεί ως τουρίστες, καθώς και μη-Εβραίοι φίλοι και συμπολίτες πρόσφεραν
τις δωρεές τους και βοήθησαν στη διάδοση της έκκλησης.
Πολύ σημαντική υπήρξε επίσης η ανταπόκριση όλων σχεδόν των Εβραϊκών
Κοινοτήτων, με πρωτοστάτη το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το οποίο στήριξε
την προσπάθειά μας τόσο οικονομικά, όσο και ηθικά.
Χάρη σε όλους εσάς το έργο συνεχίζεται! Όπως συνεχίζεται και ο αγώνας μας για
προσέλκυση χορηγών, αφού, με την μέχρι τώρα ανταπόκριση, έχουμε επιτύχει
μόλις το 1/10 του στόχου μας.
Κάθε συνεισφορά είναι απαραίτητη και κάθε κοινοποίηση είναι πολύτιμη.
Ελπίζουμε, με τη βοήθεια όλων, οι ήχοι από τα σφυριά και τα τρυπάνια μέσα
στη Συναγωγή μας να αντικατασταθούν σύντομα από χαρμόσυνες
ψαλμωδίες!
Για κάθε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΙΚΛ (jcl@otenet.gr)
και το ΚΙΣΕ (info@kis.gr). Για τις δωρεές σας παρακαλούμε να
χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Ι.Κ.
Λάρισας:
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EUROBANK σε €
0026.0023.52.0200293655
ΙΒΑΝ: GR1002600230000520200293655
BIC: ERBKGRAA
ΕΘΝΙΚΗ σε €
397200948-02
ΙΒΑΝ: GR4301103970000039720094802
BIC: ETHNGRAA
EUROBANK σε $
00260023591100023212
IBAN:GR6402600230000591100023212
BIC: ERBKGRAA
Τα ονόματα όλων των δωρητών θα δημοσιευθούν σε ειδικό κατάλογο –
λεύκωμα. Τα ονόματα των ΧΟΡΗΓΩΝ (από 500 ευρώ), των ΜΕΓΑΛΩΝ
ΔΩΡΗΤΩΝ (από 2.000 ευρώ) και των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (από 10.000 ευρώ) θα
αναγραφούν σε ειδικό γλυπτό έργο που θα δημιουργηθεί και θα αποκαλυφθεί
στα εγκαίνια της επαναλειτουργίας της Συναγωγής.
Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021

Χωρίς τον κόσμο που συνήθως γέμιζε την Πλατεία Εβραίων, έγινε φέτος η λιτή
τελετή μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Λάρισα. Παρόντες ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο
Μητροπολίτης Λάρισας Ιερώνυμος, ο Ραβίνος Λάρισας Ηλίας Σαμπετάι, ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λαρισαίων
Απόστολος Καλογιάννης και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας
Ηλίας Καμπελής.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και τη σύντομη ομιλία του Ραβίνου, έγινε η κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο των Λαρισαίων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος με
σιωπηλή και συγκινητική ευλάβεια.
Ενός λεπτού σιγή και το μήνυμα που οφείλουμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες
γενιές, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Λάρισας κ. Καμπελής, να μη ζήσει η
ανθρωπότητα τέτοια εγκλήματα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, έκλεισαν την εκδήλωση.
Μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα, καθώς και μηνύματα των παρισταμένων
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ι.Κ. Λάρισας www.jcl.gr. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί πως τα τοπικά ΜΜΕ κάλυψαν την επέτειο με πλήθος ρεπορτάζ και
αφιερωμάτων.
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α:
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση του ΗΛΙΑ, γιου του Ιωσήφ Φρανσές
και της Βιργινίας Κολώνια.
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
Ραχήλ Ηλία Μανουάχ, ετών 84
Αβραάμ Δαυίδ Μωυσή, ετών 88, κάτοικου Γενεύης.
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 2021 ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ο Βόλος τίμησε τη φετινή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος με διαδικτυακή
εκδήλωση, που έγινε στις 29.1.2021 με τη συμμετοχή Λυκείων της περιοχής. Την
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα
Μαγνησίας
&
Σποράδων,
η
Ι.Κ.
Βόλου και
η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας.
Σύντομες προσφωνήσεις απηύθυναν κατά την έναρξη της εκδήλωσης
ο Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, η Υφυπουργός Παιδείας &
Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός,
η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Γεώργιος Δοδοντσάκης, ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, κ. Χαράλαμπος Σταχτέας, ο Α΄
Αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ Δρ. Νάχμαν (Μάνος) Αλχανάτης, ο Πρόεδρος Ι.Κ. Βόλου,
κ. Μαρσελ Σολομών και εκ μέρους των μαθητών της ΔΔΕ, ο Μάριος Βλασταρίδης,
μαθητής Β΄ τάξης του 3ο ΓΕΛ Βόλου.
Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, κα Βασιλική Γιακουμάκη.
Με
παρεμβάσεις
τους
συμμετείχαν η
κα
Σοφία
Τριανταφύλλου,
Συντονίστρια Αειφορίας του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, και οι φιλόλογοι Αλεξάνδρα
Μούρτζη, ΓΕΛ Αγριάς, Βασιλική Μελισσουργού, 3ο ΓΕΛ Βόλου, και Αλεξία
Καπραβέλου, Διευθύντρια ΓΕΛ Σκοπέλου.
Την εκδήλωση παρουσίασε η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ
Μαγνησίας κα Σοφία Κανταράκη.
Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της διατήρησης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος
και αναφέρθηκαν στα ποικίλα και αξιοσημείωτα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα
οποία συμμετέχουν τα σχολεία της Μαγνησίας, προωθώντας την ενεργή
συμμετοχή των μαθητών στην ιστορική έρευνα παράλληλα με τη συνειδητοποίηση
της σπουδαιότητας του σεβασμού και της προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Στον απόηχο της εκδήλωσης η Ι.Κ. Βόλου έστειλε ευχαριστήριες επιστολές στους
συντελεστές της εκδήλωσης μεταξύ των οποίων στην μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, του
2ου ΓΕΛ Λάρισας, Εμμανουέλλα Πάκα, η οποία φιλοτέχνησε το εξώφυλλου του
εντύπου με τίτλο «Σύγχρονη Εκπαίδευση και Ολοκαύτωμα- “Για να μη χαθεί ο
άνθρωπος…”», που εκδόθηκε για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος. Η
επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στον διευθυντή του σχολείου της. Ο Διευθυντής της
σχολικής μονάδας παρουσία του Συλλόγου Διδασκόντων προσκάλεσε τη μικρή
δημιουργό και ανακοίνωσε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι αισθάνεται την ανάγκη
να μοιραστεί τη χαρά από τη συμμετοχή της μαθήτριας στη δημιουργία του
εντύπου διαβάζοντας την ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Ι.Κ. Βόλου κ.
Μαρσέλ Σολομών και ομόφωνα ο Σύλλογος την επιβράβευσε.
Η Εμμανουέλα Πάκα δήλωσε ότι «Το εξώφυλλο του φετινού εντύπου που
δημιούργησα είναι προϊόν έμπνευσης, προσωπικής ευαισθησίας και μελέτης για το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων» και με το έργο της αυτό υπενθυμίζει ότι «με τα μάτια
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της ψυχής και της γνώσης σπαργανώνεται η ελπίδα της άρσης των στερεοτύπων
και των ανισοτήτων» και πως «η θυσία και η απώλεια μικρών και μεγάλων στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και έξω από αυτά να είναι η τελευταία μελανή
σελίδα της σύγχρονης ιστορίας».
ΕΚΔΟΣΗ της Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 2021:
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ…»
Η Ι.Κ. Βόλου, με πρωτοβουλία του Προέδρου της κ. Μαρσέλ Σολομών και την
έμπρακτη συνεισφορά σε δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Αγοραστό εκπροσωπούμενο από την
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων κα
Δωροθέα Κολυνδρίνη, σε συνέχεια της επανέκδοσης του λευκώματος με τίτλο “Η
αφήγηση του Ολοκαυτώματος μέσα από την Τέχνη και την Τοπική Ιστορία”
(Εκδοτική Δημητριάδος), συνέπραξαν στην έκδοση του ετήσιου τεύχους 2021, με
τίτλο Σύγχρονη Εκπαίδευση και Ολοκαύτωμα- “Για να μη χαθεί ο
άνθρωπος…”, που κυκλοφόρησε με αφορμή τη Εθνική Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Αντικείμενο της έκδοσης αποτελεί η Σύγχρονη Εκπαίδευση, η διδασκαλία και
παρουσίαση του Ολοκαυτώματος στο σχολικό περιβάλλον.
Η συντάκτρια του κειμένου θεολόγος και παιδαγωγός, κα Τάνια Αβέλλα,
παρουσιάζει με γλαφυρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση τόσο τις μεθόδους
προσέγγισης και διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος ως ιστορικού γεγονότος, αλλά
και τη διαχρονική μεταφορά του “τραύματος της απώλειας” από τα παιδιά του τότε
στα παιδιά του σήμερα, με σκοπό την εμφύσηση του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και, κατ΄ επέκταση, την εξάλειψη των στερεοτύπων και των
αισθημάτων που οδηγούν σε αντίστοιχα γεγονότα.
«Από εκείνα τα παιδιά που δεν πρόλαβαν να ντύσουν τα όνειρά τους, να
αισθανθούν την αξία του ονόματός τους, να βηματίσουν, να τρέξουν, να γελάσουν
και να αναπνεύσουν τον αέρα της ξεγνοιασιάς, της νεότητας, να πραγματώσουν τις
επιθυμίες τους, [...] στα παιδιά του σήμερα και του αύριο, με την ελπίδα ότι η
κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη θα πιάσει το χέρι τους για να μη συμβούν ποτέ
ξανά τέτοιου είδους γεγονότα».
Το εξώφυλλο της φετινής έκδοσης αποτελεί εικαστική σύλληψη και δημιουργία της
μαθήτριας της Β' Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Λάρισας Εμμανουέλας-Εμμέλειας Πάκα,
που αποτυπώνει την προσωπική της ευαισθησία υπενθυμίζοντας ότι “με τα μάτια
της ψυχής και της γνώσης, σπαργανώνεται η ελπίδα της άρσης των στερεοτύπων
και των ανισοτήτων” και “η θυσία και η απώλεια μικρών και μεγάλων στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και έξω από αυτά να είναι η τελευταία μελανή
σελίδα της σύγχρονης ιστορίας". Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση πραγματοποιήθηκε
από τις Γραφικές Τέχνες “Παλμός”.
Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου στο χαιρετισμό του, μέσω της
εκπαίδευσης και των δράσεων ευαισθητοποίησης, όπως η εν λόγω έκδοση, είναι
“Ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, να θωρακιστούμε για το
ενδεχόμενο επανάληψης τέτοιων εγκλημάτων, να ανοίξουμε το δρόμο στο διάλογο
και το σεβασμό του Άλλου”.
Η έκδοση Σύγχρονη Εκπαίδευση και Ολοκαύτωμα- “Για να μη χαθεί ο
άνθρωπος…”, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, την
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας, με την παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, κας Ζωής (Ζέττας) Μακρή,
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που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 29.01.2021, λόγω των ιδιαίτερων
υγειονομικών συνθηκών, και διανέμεται δωρεάν.
Φιλαρέτη Πάκα
Φιλόλογος - Καινοτόμος Εκπαιδεύτρια
Επιμελήθηκε φιλολογικά την έκδοση « Σύγχρονη Εκπαίδευση και
Ολοκαύτωμα- “Για να μη χαθεί ο άνθρωπος…”»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΝΙΩΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Στις 11 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μια πολύ
ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία σήμανε τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο:
“Romaniote Memories: A Jewish journey from Ioannina, Greece, to
Manhattan: Photographs by Vincent Giordano” (Ρωμανιώτικες Μνήμες: Ένα
εβραϊκό ταξίδι από τα Ιωάννινα στο Μανχάταν: Φωτογραφίες του Βίνσεντ
Τζιορντάνο”.
Η έκθεση και η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον - Βολιώτη στην καταγωγή –
διαπρεπή ακαδημαϊκό κ. Νίκο Αλεξίου, καθηγητή Κοινωνιολογίας του φημισμένου
Queens College στο City University of New York, διανοούμενο και ερευνητή με
πολυσχιδή δραστηριότητα.
Ο καθηγητής Αλεξίου είναι ιδρυτής και διευθυντής του Hellenic American Project
(HAP) στο Queens College, ενός προγράμματος που συγκεντρώνει τις μαρτυρίες
των αποδήμων Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης και διαθέτει
πλούσιο αρχείο και σημαντική βιβλιοθήκη.
Η έκθεση φωτογραφιών του Β. Τζιορντάνο, καταγράφει κυρίως τις δραστηριότητες
της ρωμανιώτικης (γιαννιώτικης) συναγωγής της Ν. Υόρκης, της Kehila Kadosha
Janina, που ιδρύθηκε το 1927 και των εβραίων με καταγωγή από τα Ιωάννινα, που
μετανάστευσαν εκεί.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν –μεταξύ άλλων– η πρέσβειρα της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρος, ο δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Μωυσής Ελισάφ, ο πρόεδρος της
Διεθνούς Καταγραφής Εβραϊκών Μνημείων (ISJM) κ. Samuel Gruber, και άλλοι
διακεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων και ιδρυμάτων.
Ο κ. Αλεξίου, θέλοντας να τιμήσει την Ι.Κ. Βόλου και τον πρόεδρό της κ. Μαρσέλ
Σολομών, πρότεινε στον ίδιο να χαιρετίσει την εκδήλωση.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Σολομών αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της
Κοινότητας του Βόλου, η οποία αν και μη ρωμανιώτικη σε απόλυτο βαθμό, όπως
εκείνη των Ιωαννίνων, εντούτοις κατάφερε να συγκεράσει ρωμανιώτικα και
σεφαραδίτικα στοιχεία και να διαγράψει μια αξιοπρόσεκτη πορεία μέσα στο χρόνο.
Ευχήθηκε, επίσης, καλή επιτυχία στην έκθεση και τόνισε τη σημασία που έχει η
παρουσίαση της ελληνοεβραϊκής παράδοσης στον κόσμο, καθώς και η ανάδειξη
των ιδιαίτερων δεσμών της με την κοινωνία.

ΤΕΛΕΤΗ «ΜΠΕΡΙΘ ΜΙΛΑ» ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Συναγωγή Βόλου το
«Μπερίθ Μιλά», του γιου του Μάρκου Ι. Μάϊση και της Έρρικας Σ. Μουσά.
Η τελετή έγινε, λόγω των μέτρων της πανδημίας, με την παρουσία των γονέων του
παιδιού, των παππούδων του Ιάκωβου και Αιμιλίας Μάϊση, και Σόλων και Νίνας
Μουσά, καθώς και στενών συγγενών των δύο οικογενειών.
Το «Μπερίθ Μιλά» πραγματοποιήθηκε από τον Ραβίνο Θεσσαλονίκης κ. Ααρών
Ισραέλ, ενώ συνέπραξε και ο Ραβίνος Λάρισας κ. Ηλίας Σαμπετάι. Στο νεογέννητο
δόθηκε το όνομα του παππού του, Ιάκωβος.
Κατά την τελετή μίλησαν οι Ραβίνοι Ηλίας Σαμπετάι, θείος του νεογέννητου και
Ααρών Ισραέλ, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του «Μπερίθ Μιλά» και
απηύθυναν ευχές τόσο στο νεογέννητο, όσο και στις οικογένειές του.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών, ο
οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος είναι χαρμόσυνο
γεγονός που φέρνει ευτυχία στους γονείς και ευρύτερα στις οικογένειές τους. Τα
ίδια συναισθήματα νιώθουμε στη μικρή μας Κοινότητα γιατί αισθανόμαστε ότι
είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια».
Τέλος, απηύθυνε θερμές ευχές στο νεογέννητο και σε όλους τους συγγενείς, ενώ
ευχαρίστησε τους Ραβίνους Ααρών Ισραέλ και Ηλία Σαμπετάι και ιδιαίτερα την Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης που συνέβαλε στο να παρευρεθεί στην τελετή ο Ραβίνος - Μοέλ
καλύπτοντας και τη σχετική δαπάνη.
Στη συνέχεια έδωσε μια μεζουζά στην οικογένεια, δώρο της Κοινότητας προς το
νεογέννητο.
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α:
ΓΕΝΝΗΣH - ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ για τη γέννηση του ΙΑΚΩΒΟΥ, γιου του Μάρκου Μάιση
και της Έρρικας Μουσά.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής της στα Ιωάννινα, με αφορμή τις
επετειακές εκδηλώσεις για τα 108 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε, την
Κυριακή 21.2.2021, την ιστορική Συναγωγή των Ιωαννίνων.
Την υποδέχθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων
κ. Μωϋσής Ελισάφ, ο οποίος την ενημέρωσε για την ιστορία και την πολιτισμική
παράδοση των Ρωμανιωτών Εβραίων των Ιωαννίνων.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ενδιαφέρον ξεναγήθηκε στη Συναγωγή και
δέχθηκε το φωτογραφικό λεύκωμα «Το πανόραμα του Νισήμ Λεβή» ως συμβολικό
αναμνηστικό της επίσκεψής της, την οποία ολοκλήρωσε με την αφιέρωσή της στο
βιβλίο επισκεπτών της Συναγωγής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο στην
Αθήνα, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Μωυσής Ελισάφ και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα κ. Τζέφρι Πάιατ.
Επί τάπητος τέθηκε η συμμετοχή των Ιωαννίνων στις δράσεις που θα αναπτυχθούν
στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας
για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν
σθεναρά οι ΗΠΑ.
Ο κ. Πάιατ καλωσόρισε τον Δήμαρχο, σημειώνοντας ότι ως ο μοναδικός Εβραίος
δήμαρχος στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα ηγεσίας για τη χώρα που
αναλαμβάνει την προεδρία του IHRA.
Στη συνάντηση τονίστηκε παράλληλα η αναγκαιότητα ανάδειξης της Ρωμανιώτικης
Κοινότητας των Ιωαννίνων και της πολύπλευρης ιστορίας της.
Ο Αμερικανός Πρέσβης εξήρε την καλή εικόνα της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά
με την πανδημία, ενώ έκανε ειδική μνεία για την καλή διαχείριση του προσφυγικού
– μεταναστευτικού προβλήματος.
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Τέλος, στη συνάντηση συζητήθηκε η συμμετοχή των Ιωαννίνων στις εκδηλώσεις
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και οι δράσεις για την
τουριστική προβολή των Ιωαννίνων.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων ευχαρίστησε τον κ. Πάιατ για την πρόσκληση και
δεσμεύθηκε για τη συνέχιση και ενίσχυση της εξαιρετικής συνεργασίας.
Ο Αμερικανός Πρέσβης δεσμεύθηκε ότι θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα μετά τη λήξη
των περιοριστικών μέτρων.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με την
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, το Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή και το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, διοργάνωσαν διαδικτυακή τελετή.
Η τελετή περιελάμβανε χαιρετισμούς των Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη
Ηπείρου και Μωυσή Ελισάφ, Δημάρχου Ιωαννίνων & Προέδρου της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Ιωαννίνων, συναυλία με έργα για κλαρινέτο και πιάνο συνθετών του
Μεσοπολέμου, που στοχοποιήθηκαν για την εβραϊκή καταγωγή τους, τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις και για τους μουσικούς τους πειραματισμούς από το φασιστικό
καθεστώς του Χίτλερ και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη, απαγγελία
από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων του έργου «Η Φούγκα του Θανάτου» (Paul Celan),
και προβολή του ντοκιμαντέρ «Στρατόπεδο Μπέλζεν – Η Άγνωστη Ιστορία»
(Σκηνοθεσία: Τομ Στάμπερφιλντ, Παραγωγή: BBC, Ηνωμένο Βασίλειο 2019,
Διάρκεια: 60΄).

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021 ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Την Κυριακή 31.1.2021 τελέστηκε στα Τρίκαλα εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη
των 6 εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, μεταξύ των
οποίων και 67.000 Έλληνες Εβραίοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και 139
Εβραίοι των Τρικάλων.
Στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής, το 2004,
καθιερώθηκε να τιμάται η 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Έκτοτε η Ελληνική πολιτεία
και οι Ισραηλιτικές Κοινότητες τιμούν την ημέρα αυτή με πολλές εκδηλώσεις.
Καθώς η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη, λόγω της πανδημίας και των μέτρων για την
αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα Τρίκαλα διοργάνωσαν μια σεμνή αλλά
συμβολική τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της πόλης,
με την παρουσία του προβλεπόμενου αριθμού θεσμικών παραγόντων.
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα από τον Σοφολογιώτατο
Ραβίνο Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάϊ και ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από
τους: Χρήστο Μιχαλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Δημήτρη Παπαστεργίου,
Δήμαρχο Τρικκαίων και Ιακώβ Βενουζίου Πρόεδρο της Ι.Κ. Τρικάλων. Από τους
συντελεστές της εκδήλωσης εκφράστηκε η ευχή σύντομα να εξαλειφθεί η απειλή
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της πανδημίας και οι εκδηλώσεις να γίνονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερη κλίμακα,
επιτελώντας το ιερό χρέος της διατήρησης της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τα μέλη του Δ.Σ. της
Ι.Κ. Χαλκίδας, Μάκης Μάισης, πρόεδρος, Μάριος Μάισης γεν. γραμματέας, Σάββας
Οβαδίας, αντιπρόεδρος και η Έστερ Κοέν, μέλος, καθώς και το επίτιμο μέλος της
Κοινότητας, Θρασύβουλος Παπαστρατής τίμησαν την μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος με κατάθεση στεφάνου, στο Μνημείο Ολοκαυτώματος που
βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του εβραϊκού νεκροταφείου Χαλκίδας.
Με την λιτή αυτή τελετή, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην Χαλκίδα, καθώς και
με την συμμετοχή στην εκστρατεία #weremember του Παγκόσμιου Εβραϊκού
Συνεδρίου (WJC), η Κοινότητα συνέβαλε ενεργά φέτος στη διάδοση του
μηνύματος του τί σημαίνει να ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, και πόσο σημαντική είναι η ΜΝΗΜΗ
για την παιδεία και το μέλλον της κοινωνίας μας.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ρ Ο Δ Ο Υ
ΔΡΑΣΗ Ι.Κ. ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ & ΤΟ
«ΤΟΥ ΜΠΙΣΒΑΤ» 2021
Στις 27 Ιανουαρίου 1945 το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς - Μπιρκενάου
απελευθερώθηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα.
Τον Νοέμβριο του 2005 κατά τη διάρκεια της εξηκοστής Γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων τους τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να ορίσουν την 27η
Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων και προέτρεψαν τις χώρεςμέλη του οργανισμού να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα
μεταφέρουν τη μνήμη αυτής της τραγωδίας στις επερχόμενες γενεές.
Η Εβραίοι της Ρόδου με τη μακραίωνη ιστορία και την πλούσια πολιτισμική τους
παράδοση έζησαν ειρηνικά για περισσότερο από 2.200 χρόνια. Η ιστορική
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διαδρομή τους διακόπηκε βάναυσα στις 23 Ιουλίου του 1944, όταν οι 2.500 Εβραίοι
της Ρόδου, μαζί με τους 100 Εβραίους της Κω εξοντώθηκαν στα χιτλερικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Φέτος, η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος προηγείται της γιορτής
«Του Μπισβάτ» της γιορτής των «Γενεθλίων» των δένδρων.
Το «Του Μπισβάτ» είναι μια αρχαία και αυθεντική εβραϊκή σύνδεση με τα σύγχρονα
οικολογικά ζητήματα. Είναι μια ευκαιρία για να ευαισθητοποιηθούμε και να
επικεντρωθούμε στην περιβαλλοντική ευαισθησία της εβραϊκής παράδοσης
φυτεύοντας δέντρα.
«Ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο στον αγρό» και υποχρέωσή του είναι να γνωρίζει
ότι η Γη του δίνει ζωή, από τη Γη είναι απόλυτα εξαρτημένος, καθώς αυτή του
προσφέρει όλα όσα χρειάζεται για τη ζωή του.
Με σεβασμό και ευλάβεια η Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου τιμά τις δύο αυτές
σπουδαίες ημέρες μνήμης και αφοσίωσης. Φέτος προχώρησε στη φύτευση
δεκαπέντε 15 δέντρων στο «Δάσος της Μνήμης». Τα δέντρα φυτεύτηκαν εις μνήμην
εκείνων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Η δενδροφύτευση έγινε με τη σύμπραξη της επιχείρησης κοινωνικής ωφέλειας «Για
τη φύση» που δημιουργεί το «Δάσος της Μνήμης» στην καμένη δασική έκταση της
περιοχής Κανδυλί Τσαϊρι.

Χ Α Ν Ι Α – ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΤΣ ΧΑΓΙΜ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2021 στα ΧΑΝΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ»
Στις 27 Ιανουαρίου 2021 μνημονεύσαμε (WeRemember) την Εβραϊκή κοινότητα της
Κρήτης και όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος, κάνοντας με τον τρόπο αυτό το
παρελθόν ορατό και ουσιώδες για το παρόν.
Τιμώντας την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η Συναγωγή Ετς Χαγίμ
παρουσίασε την «Εικονική Περιήγηση στην Εβραϊκή Συνοικία», η οποία
ζωντανεύει την κάποτε έντονη εβραϊκή παρουσία στην καρδιά της παλιάς πόλης
των Χανίων.
Ο χάρτης αυτός θα δώσει ένα νέο, πιο χειροπιαστό νόημα στο όνομα «Εβραϊκή»,
το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από τους ντόπιους για
την περιοχή γύρω από τη Συναγωγή Ετς Χαγίμ, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ουσία ή
απλώς από συνήθεια. Έτσι, ο χάρτης αυτός θα μπορέσει να δώσει μία εικόνα για
το ποια ήταν η ζωή σε αυτήν την μακραίωνη Εβραϊκή γειτονιά ή για το τί μπορεί να
σημαίνει η ιστορική αυτή συνοικία στα σημερινά Χανιά.
Η εικονική περιήγηση και ο αντίστοιχος χάρτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του
έργου Heritage Contact Zone - HCZ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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