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Στις 7.1.2022, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της
ΙΚΘ Δαυίδ Σαλτιέλ είχε ιδιαίτερη συνάντηση
στην Αθήνα με τον Πρέσβη της Ισπανίας
στην Ελλάδα Enrique Viguera, με την
ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας του
πρέσβη και την επικείμενη αναχώρησή του
από την Ελλάδα. Ο κ. Σαλτιέλ ευχαρίστησε
τον Ισπανό πρέσβη για την εποικοδομητική
συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια,
για το προσωπικό ενδιαφέρον του στα
εβραϊκά ζητήματα και για το πλούσιο έργο
του, και του προσέφερε ως ενθύμιο μακέτα
της πρόσοψης του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του, ο
Ισπανός πρέσβης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ και τόνισε τη σημασία των
δεσμών που η χώρα του έχει αναπτύξει με τους σεφαραδίτες Εβραίους, αλλά και
τη σημαντική συμβολή του κ. Σαλτιέλ προσωπικά και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης στην
ενδυνάμωση των σχέσεων.
Στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που συζητήθηκαν, περιλαμβάνονται οι δράσεις
για τη διατήρηση της σεφαραδίτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, η διάσωση της
γλώσσας λαδίνο, το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Θερβάντες, καθώς και οι
εξελίξεις για το άνοιγμα του παραρτήματος του Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη.
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Στις 17.1.2022, το ΚΙΣΕ απέστειλε προς την οικογένεια του αείμνηστου Αλέκου
Φασιανού την ακόλουθη συλλυπητήρια επιστολή για την απώλειά του:
«To Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και ο Ελληνικός
Εβραϊσμός εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του
Αλέκου
Φασιανού,
διακεκριμένου, σπουδαίου
και εμβληματικού Έλληνα ζωγράφου που τα έργα του
παραμένουν ζωντανά στη συνείδηση όλων μας, γιατί ανέδειξε
την αισθητική ως έκτη αίσθηση των θαυμαστών του.
Το πολύτιμο και πολυσχιδές έργο του αείμνηστου Αλέκου
Φασιανού αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά για τη
χώρα και τον κόσμο όλο. Υπήρξε υπέρμαχος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και υποστήριξε την Εβραϊκή Κοινότητα, καθώς
με τα έργα που προσέφερε αφιλοκερδώς, φιλοτεχνήθηκαν δύο
εκδόσεις του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, αφιερωμένες στο
Ολοκαύτωμα.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ
Ο Γενικός Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2020
Σύνοψη περιεχομένων: Στο Εισαγωγικό μέρος (Ι) παρουσιάζεται το ιστορικό και
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην
Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην ανέγερση και λειτουργία λατρευτικών χώρων.
Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο Δίκτυο καταγραφής περιστατικών,
προσδιορίζονται τα είδη χώρων θρησκευτικής σημασίας που ελήφθησαν υπόψη
και παρατίθεται κατάλογος με τους συνεργαζόμενους θρησκευτικούς και κρατικούς
φορείς. Στο δεύτερο μέρος (ΙΙ) παρατίθενται τα πάσης φύσεως περιστατικά σε
βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της
Υπηρεσίας, ανά θρησκευτική κοινότητα, συνοδευόμενα από ιστορικά, νομικά και
στατιστικά στοιχεία κατά περίπτωση.
Συνολικά, για το έτος 2020 καταγράφηκαν τετρακόσια τέσσερα (404)
περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμόμενα ανά
θρήσκευμα ως ακολούθως:
- Χριστιανισμός: τριακόσια ογδόντα πέντε (385) περιστατικά πάσης φύσεως
(βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ιεροσυλίες, νεκροσυλίες, ληστείες,
τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών και λοιπές βεβηλώσεις).
Ειδικότερα:

•
•
•

Τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) περιστατικά αφορούν στην
Ορθόδοξη Εκκλησία ήτοι το 92,57% επί του συνόλου,
Επτά (7) περιστατικά αφορούν στην Καθολική Εκκλησία, ήτοι το 1,73%
επί του συνόλου,
Τέσσερα (4) περιστατικά αφορούν στους Γνησίους Ορθοδόξους
Χριστιανούς (Γ.Ο.Χ.), ήτοι το 0,99% επί του συνόλου.

- Ιουδαϊσμός: δέκα
(10)
περιστατικά
ρατσιστικού/αντισημιτικού
χαρακτήρα, ήτοι το 2,48% επί του συνόλου.
- Μουσουλμανισμός: εννέα (9) περιστατικά, ήτοι το 2,23% επί του
συνόλου.
Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά σε βάρος χώρων άλλων θρησκευμάτων.
Στο τρίτο μέρος (ΙΙΙ) ακολουθεί γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των
δεδομένων υπό μορφή χαρτών και γραφημάτων, με αποτύπωση:
α) της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών στην Επικράτεια ανά
Θρήσκευμα,
β) της γεωγραφικής κατανομής του συνόλου των καταγεγραμμένων
περιστατικών ανά Περιφέρεια,
γ) της χρονολογικής κατανομής των περιστατικών ανά μήνα,
δ) των εξιχνιασθέντων και μη εξιχνιασθέντων περιστατικών.
*Στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΆΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ
Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Benny Gantz σε κοινή δήλωση με τον
Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νικόλα Παναγιωτόπουλο στο Αρχηγείο του
Υπουργείου Άμυνας στο Ισραήλ (20.1.2022) είπε ότι: «Η δέσμευση του Ισραήλ
στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την Ελλάδα βασίζεται σε κοινά
συμφέροντα και αξίες. Θα συνεχίσουμε να τις εμβαθύνουμε και να τις επεκτείνουμε,
σε οποιοδήποτε σενάριο και υπό οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή. Υπάρχει
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μεγάλη δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας του Ισραήλ με τους παλιούς και
νέους φίλους του στους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας και της ασφάλειας.
Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αυτό το πνεύμα και να ενισχύουμε το τριμερές
πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου».
ΠΗΓΗ: fecebook ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ

ΤΟ «ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΟΜΠΕΛ» GENESIS ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ CEO
ΤΗΣ PFIZER ΆΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ

Στις 19.1.2022 το Ίδρυμα «GENESIS PRIZE» ανακοίνωσε ότι το Βραβείο Genesis για το
2022 απονέμεται στον CEO της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Δρ. Μπουρλά έλαβε το
μεγαλύτερο μέρος των ψήφων κατά τη διάρκεια πρόσφατης παγκόσμιας διαδικτυακής
εκστρατείας στην οποία συμμετείχαν 200.000 άνθρωποι από 71 χώρες. Η επιλογή των
ψηφοφόρων επικυρώθηκε ομόφωνα από τους εννέα κριτές της Επιτροπής Επιλογής του
Βραβείου Genesis.
Η Επιτροπή συνεχάρη τον Δρ. Μπουρλά για την αποφασιστικότητα και τις ηγετικές του
ικανότητες, καθώς και για την πρόθεσή του να αναλάβει μεγάλα ρίσκα. Η Επιτροπή
επεσήμανε πως ο Δρ. Μπουρλά είναι υπερήφανος για την εβραϊκή του ταυτότητα και
κληρονομιά και αναφέρθηκε στην δέσμευσή του στις αξίες του εβραϊσμού και στην
στήριξή του στο Κράτος του Ισραήλ.
Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, αντίθετα με τους διευθύνοντες άλλων εταιρειών, ο Αλμπερτ
Μπουρλά αρνήθηκε δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών ομοσπονδιακών κονδυλίων
για να αποφύγει την κυβερνητική γραφειοκρατία και να επιταχύνει την ανάπτυξη και την
παραγωγή του εμβολίου για τον κορωνοϊό. Αποτέλεσμα, το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
ήταν έτοιμο σε διάστημα μηνών αντί ετών.
Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων του Βραβείου Genesis, το οποίο ονομάστηκε
το «Εβραϊκό Νόμπελ» από το περιοδικό TIME, τιμά εξέχουσες προσωπικότητες του
διεθνούς εβραϊσμού για τα επαγγελματικά επιτεύγματα και την συνεισφορά τους στην
ανθρωπότητα και τις εβραϊκές αξίες. Ο Δρ. Μπουρλά είναι η ένατη προσωπικότητα που
τιμάται με το Βραβείο Genesis. Μεταξύ των προσωπικοτήτων που έχουν λάβει το
Βραβείο Genesis συγκαταλέγονται ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ (2021), ο ακτιβιστής
Νατάν Σαράνσκι (2020) και οι ηθοποιοί Νάταλι Πόρτμαν (2018) και Μάϊκλ Ντάγκλας
(2015).
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θα απονείμει το Βραβείο Genesis στον Δρ.
Μπουρλά σε τελετή που προγραμματίζεται να γίνει στις 29 Ιουνίου στην Ιερουσαλήμ.
Σύμφωνα με την παράδοση, που καθιερώθηκε από τον πρώτο βραβευθέντα Michael
Bloomberg, όλοι όσοι λαμβάνουν το Βραβείο Genesis επιλέγουν να παραιτηθούν από το
χρηματικό βραβείο και να το διαθέσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Δρ. Μπουρλά
ζήτησε από το Ίδρυμα Genesis Prize να διαθέσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου
δολαρίων σε έργα που συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, με
ιδιαίτερη έμφαση στην τραγωδία που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας.
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Ο Δρ. Μπουρλά γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε μία οικογένεια που
υπέφερε από τα δεινά του Ολοκαυτώματος, καθώς οι γονείς του συμπεριλαμβάνονται
στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Δρ. Άλμπερτ Μπούρλα στην οικογένεια
των βραβευθέντων με το Βραβείο Genesis», δήλωσε ο συνιδρυτής και πρόεδρος του
Ιδρύματος «The Genesis Prize», Stan Polovets. «Ο Δρ. Μπουρλά ενσαρκώνει δύο από
τις πιο σημαντικές εβραϊκές αξίες, που είναι η δέσμευση στην ιερότητα της ζωής και η
συμβολή στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Και ενώ η πανδημία συνεχίζεται,
εκατομμύρια άνθρωποι είναι ζωντανοί και υγιείς χάρη στα όσα έχουν καταφέρει ο Δρ.
Μπούρλα και η ομάδα του στην Pfizer».
Ο Δρ. Μπουρλά δήλωσε: «Δεν είχα την πρόθεση να ζήσω μία δημόσια ζωή και δεν
μπορούσα να φανταστώ ότι κάποτε θα είχα την τιμή να λάβω αυτό το βραβείο και να
στέκομαι δίπλα σε αυτούς τους εξαιρετικούς συνυποψήφιους. Το αποδέχομαι με
ταπεινότητα και εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου στην Pfizer, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στο επείγον κάλεσμα της ιστορίας τα τελευταία δύο χρόνια και όλοι μαζί
καταφέραμε όσα επετεύχθησαν. Μεγάλωσα σε μία εβραϊκή οικογένεια που πίστευε ότι ο
καθένας μας είναι τόσο δυνατός όσοι ισχυροί είναι και οι δεσμοί με την κοινότητά μας
και ότι όλοι καλούμαστε από τον Θεό να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ευελπιστώ να
επισκεφθώ την Ιερουσαλήμ και να παραλάβω αυτοπροσώπως την τιμητική διάκριση, η
οποία συμβολίζει τον θρίαμβο της επιστήμης και την ελπίδα για το μέλλον μας».
Επίσης στο twitter του στις 19.1.2022 ο Δρ. Μπουρλά έγραψε: "Βαθιά
ευγνώμων που έλαβα το βραβείο Genesis. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Genesis που
θα δωρίσει το ποσό του βραβείου στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
-στη μνήμη των γονέων μου, για τις αξίες της ζωής και της κοινότητας που
μου κληροδότησαν και στη μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα".
*Μετάφραση στοιχείων από ιστοσελίδα Genesisprize.org

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ CEO ΤΗΣ PFIZER
ΆΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ
Το ΚΙ ΣΕ απέστειλε στις 21.1.2022 στον Δρα Ά λμπερτ Μ πουρλά την παρακάτω
συγχαρητήρια επιστολή για την βράβευσή του με το Βραβείο Genesis :
“Αξιότιμε Δρ. Μπουρλά, Αγαπητέ Άκη,
Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και του Ελληνικού Eβραϊσμού
επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τα από καρδιάς θερμά μας συγχαρητήρια για την άξια
βράβευσή σας με το Βραβείο Genesis για το έργο που έχετε επιτελέσει προς όφελος της
ανθρωπότητας. Προς όφελος της υγείας και της ευημερίας του ανθρώπου.
Η απόφασή σας να δωρίσετε το χρηματικό ποσό του Βραβείου Genesis, στην
Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης για την ανέγερση του Μουσείου
Ολοκαυτώματος Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει όχι μόνο τους στενούς και
άρρηκτους δεσμούς με την πόλη που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, αλλά και τη
σπουδαιότητα που αποδίδετε στην ιστορική Μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος,
ως ένα πανανθρώπινο διαχρονικό μήνυμα.
Σας ευχόμαστε να είστε υγιής και να συνεχίσετε με επιτυχία το έργο σας για το καλό της
ανθρωπότητας.
Με πολλή εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ”
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ τη σημερινή ημέρα: 27 Ιανουαρίου του 1945, η
απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ο κόσμος ενεός μπροστά στους ανθρώπινους
σκελετούς και στο μέγεθος της φρίκης. Οι εξαθλιωμένοι επιζώντες του
Ολοκαυτώματος είχαν ήδη εκκενώσει το στρατόπεδο θανάτου και βάδιζαν στις
'πορείες θανάτου', μέσα στη χιονισμένη πολωνική ύπαιθρο, κοιτώντας μπροστά
προς την ελευθερία.
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, τα 6.000.000 Εβραίους, ανάμεσα τους 67.000 Έλληνες Εβραίους,
θύματα της ναζιστικής θηριωδίας που εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν και βάναυσα
θανατώθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας.
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, τους Δικαίους των Εθνών, όλους εκείνους που με κίνδυνο της ζωής
τους βοήθησαν στη διάσωση συνανθρώπων τους που καταδιώκονταν μόνο και
μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Εκείνους που φώτισαν με την ανθρωπιά τους το
σκοτάδι του ναζισμού.
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ, αυτούς που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση του
Άουσβιτς, και των άλλων στρατοπέδων εξόντωσης και είναι δίπλα μας, ακόμα
ζωντανοί μάρτυρες της φρίκης που βίωσαν και πρωταγωνιστούν στον αγώνα
ενάντια στους αρνητές του Ολοκαυτώματος.
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ, κάθε φορά που δάσκαλοι και μαθητές επισκέπτονται
μαρτυρικούς τόπους, βλέπουν, ακούν, διαβάζουν και μαθαίνουν. Είναι το «φως»
της μνήμης για να μην ξεχάσει η Ανθρωπότητα όσα απάνθρωπα γεγονότα
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, για να διαδοθεί ένα
πανανθρώπινο μήνυμα ενάντια στη μισαλλοδοξία και τον αντισημιτισμό.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2022
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΥΜΑΤΑΙ…
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σύσσωμη η Ελληνική Πολιτεία, ο Ελληνικός Εβραϊσμός και η κοινωνία απότισαν
φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου 2022, Διεθνή
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους για
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την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής ρατσισμού αλλά και τη
δέσμευσή τους για τη διατήρησητης Μνήμης.
Μηνύματα ανάρτησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός,
ο Υπουργός Εξωτερικών, η Υπουργός Παιδείας, τα πολιτικά κόμματα και δήμαρχοι
σε όλη την Ελλάδα. Μηνύματα εξέδωσαν επίσης, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην
Ελλάδα, η Ελληνική Προεδρία στον IHRA και το ΚΙΣΕ.

Η Βουλή των Ελλήνων και το Δημαρχείο Αθηνών φωταγωγήθηκαν στις 26 και
27.1.2022 συμμετέχοντας στη διεθνή εκστρατεία Μνήμης We Remember μεταδίδοντας
ένα σημαντικό μήνυμα ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
Επίσης, η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, ενώ για τη σημασία της επετείου μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
Νικήτας Κακλαμάνης και εκπρόσωποι των κομμάτων.

Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε στα σχολεία της χώρας να
αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το
Ολοκαύτωμα κατά την επέτειο της 27ης Ιανουαρίου. Το Εβραϊκό Μουσείο
Ελλάδος διέθεσε σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικό υλικό για την
ιστορία του Ολοκαυτώματος και προώθησε σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες και
πρότεινε ψηφιακές εκθέσεις για τη διατήρηση της Μνήμης.
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Μαργαρίτης Σχοινάς, αν και συμμετείχε σε πολλές
διαδικτυακές ευρωπαϊκές δράσεις, επέλεξε να στείλει το μήνυμά του από την
Ελλάδα και συμμετείχε με φυσική παρουσία στην εκδήλωση της Ι.Κ. Αθηνών στις
27.1.22, ενώ ήταν ο κεντρικός ομιλητής και στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις
30.1.22.
Εκδηλώσεις Μνήμης διοργανώθηκαν από τις Περιφέρειες και τις κατά τόπους
Ισραηλιτικές Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Χαλκίδα, αλλά και σε πόλεις όπου
δεν υπάρχουν Κοινότητες όπως στην Καβάλα και τα Χανιά, τηρώντας πάντα τα
υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας.
Στην Αθήνα -παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Π. Πικραμμένου, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός
ομιλητής, της Υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, του Δημάρχου Αθηναίων Κ.
Μπακογιάννη, κ.ά. προσωπικοτήτων- η εκδήλωση περιλάμβανε βράβευση του
Αντιπροέδρου της Ε.Ε. Μαργαρίτη Σχοινά για την υιοθέτηση της στρατηγικής της
ΕΕ για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος και προβολή βίντεο για τη δημιουργία του Μνημείου.
Στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 30.1.22, στο
Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας, με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο
της Ε.Ε. Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ το ίδιο βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης,
πραγματοποιήθηκε η συναυλία του διεθνούς φήμης βιολιστή Γκιλ Σαχάμ και της
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Από τις 25.1.2022 η συμπρωτεύουσα
μνημόνευσε και τίμησε το Ολοκαύτωμα καθώς γιγαντοαφίσες αφιερωμένες στην
Ημέρα Μνήμης και στη συναυλία, με το λογότυπο του WeRemember, κοσμούσαν
χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, όπως την πρόσοψη του Δημαρχείου, το Μέγαρο
Μουσικής, και την ΔΕΘ.
Παράλληλα, η Δημοτική Τηλεόραση TV100 της Θεσσαλονίκης, μετέδιδε το
λογότυπο We Remember σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος της
27ης Ιανουαρίου 2022.
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Στη Λάρισα η εκδήλωση έγινε στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία
Εβραίων Μαρτύρων και με τη συμμετοχή των Αρχών, Σχολείων και μαθητών, και
περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, άναμμα κεριών, απαγγελία ποιημάτων και
κατάθεση στεφάνων.
Στα Ιωάννινα, στις 27.1.22, με πρωτοβουλία της Προέδρου του Δημοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ηπείρου, οι μαθητές του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων παρακολούθησαν
σε θέατρο της πόλης την ταινία «Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα» του Τζον Μπόιν, σε
σκηνοθεσία του Mark Herman.
Η επίσημη εκδήλωση των Ιωαννίνων για το Ολοκαύτωμα έγινε Σάββατο 29
Ιανουαρίου 2022, χωρίς την παρουσία κοινού και προβλήθηκε διαδικτυακά σε live
streaming από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. Περιλάμβανε προσφωνήσεις
επισήμων, μουσικό κλασσικό πρόγραμμα, και κεντρική ομιλία του δημοσιογράφου
και συγγραφέα Θανάση Γιαλκέτση, με θέμα: «Η μνήμη του κακού ως αντίδοτο στο
μίσος και στην αδιαφορία».
Στα Τρίκαλα, η εκδήλωση έγινε στις 23.1.22, παρουσία των τοπικών Αρχών, και
περιλάμβανε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και επιμνημόσυνη
δέηση από τον Ραββίνο Λάρισας.
Στη Χαλκίδα, στις 28.1.2022, ο Προέδρος και μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας
κατάθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και τοποθέτησαν πινακίδες We
Remember στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και στις προτομές του Μητροπολίτη
Γρηγορίου και του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή που βρίσκονται στο εβραϊκό
νεκροταφείο της Χαλκίδας.
Στην Καβάλα, στις 27.1.2022, ο Δήμαρχος και εκπρόσωποι του Δήμου κατέθεσαν
λουλούδια στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Καβαλιωτών Εβραίων. Επίσης, ο
Δήμος, σε συνεργασία με τηλεοπτικό σταθμό, παρουσίασαν στο 4ο Γυμνάσιο και
το 2ο Λύκειο Καβάλας, το ιστορικό ντοκιμαντέρ “Το Ολοκαύτωμα των Καβαλιωτών
Εβραίων”, παρουσία του Δημάρχου, της προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου και του Εβραίου Καβαλιώτη συγγραφέα Φίκου Μεβοράχ.
Στον Βόλο, η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί της 6.2.22, με κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο Ολοκαυτώματος και το απόγευμα, ξεκίνησε το διαδικτυακό τμήμα της.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκτός από τις Αρχές, το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου,
μαθητές του οποίου διάβασαν ποιήματα ενώ ο Διευθυντής του Σχολείου
Απόστολος Ζαχαρός μίλησε για μια άγνωστη πτυχή του Ολοκαυτώματος που
εκτυλίχθηκε στη Συκή στις 27 Μαρτίου 1944. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο επίκουρος
καθηγητής του Παν/μιου Μακεδονίας και συγγραφέας Στράτος Δορδανάς, με
θέμα «Οι μεσεγγυούχοι εβραϊκών περιουσιών, ως πτυχή του γενοκτονικού
μηχανισμού»
Στα Χανιά της Κρήτης η εκδήλωση έγινε στη Συναγωγή Ετς Χαγίμ, στις 6.2.2022,
με τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Χανίων και της Συναγωγής Χανίων και
περιελάμβανε ομιλίες των τοπικών Αρχών και εκπροσώπου του ΚΙΣΕ. Ακολούθησε
περίπατος στην παλιά εβραϊκή συνοικία.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠτΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Σε μήνυμα που ανάρτησε στο twitter στις
27.1.2022, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την Ημέρα
Μνήμης Ολοκαυτώματος αναφέρει:
"Σήμερα,
Διεθνή
Ημέρα
Μνήμης
του
Ολοκαυτώματος και επέτειο απελευθέρωσης του
Άουσβιτς, τιμάμε τα εκατομμύρια θύματα της
ναζιστικής φρίκης και ανανεώνουμε τη δέσμευσή
μας να μην κυριαρχήσει ποτέ ξανά το σκοτάδι του
αντισημιτισμού
και
του
ρατσισμού.
#NotOnMyWatch @EJAssociation".

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στο facebook του στις
27.1.2022 την ακόλουθη δήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος:
«Δεν ξεχνάμε τους συμπατριώτες μας και όλους τους Εβραίους που χάθηκαν στο
Άουσβιτς και στα στρατόπεδα της φρίκης. Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα
του Ολοκαυτώματος ας γίνει ο φάρος που θα δείχνει τον δρόμο της καθημερινής
μας δράσης απέναντι στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
Σε μήνυμα που ανάρτησε στο twitter στις 27.1.2022 ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος αναφέρει:
«Θυμόμαστε! Η Ελλάδα ως κράτος που σέβεται τις παναθρώπινες αξίες, αλλά και
ως προεδρεύουσα στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (ΙΗRΑ),
αποτίει φόρο τιμής στα εκατομμύρια των θυμάτων, μεταξύ των οποίων χιλιάδες
Έλληνες Εβραίοι. #weremember».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανάρτησε
στο twitter στις 27.1.2022 την ακόλουθη δήλωση για την Ημέρα Μνήμης
Ολοκαυτώματος:
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«Δεν ξεχνάμε! Αποτίουμε φόρο τιμής στα εκατομμύρια Εβραίων και των άλλων
θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Προσωπική και συλλογική ευθύνη αποτελεί η δέσμευση «Ποτέ Ξανά».

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ
ΤΗN ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
«Στις 9 Απριλίου [1941] το βράδυ μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Η μαμά
έκλεγε, ο μπαμπάς ήταν καταστεναχωρημένος κι εμείς οι τρεις αδερφές καθόμασταν
χωρίς μιλιά. Δεν πέρασε πολύς καιρός κι άρχισε να θερίζει την Ελλάδα μια φοβερή
πείνα. Δε βρίσκαμεπουθενά τροφή παρά μόνο σε μερικά χωριά». Το απόσπασμα
από το βιβλίο «Ροζίνα: 548 ημέρες με άλλο όνομα» της Ροζίνας Πάρδο- Ασσέρ,
διδάσκεται στη γλώσσα της Γ’ Δημοτικού.
«Τετάρτη 3 Μαρτίου 1944,
Είναι μια φοβερή εποχή. Γύρω λυσσομανάει ο πόλεμος και κανένας δε γνωρίζει αν
θα είναι ζωντανός την άλλη μέρα. Θυμάμαι που ζούσαμε όλοι μαζί στην πόλη και
περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να την αδειάσουν ή να φύγουμε. Οι μέρες μας
ήταν γεμάτες κανονιές και πυροβολισμούς και τις νύχτες μυστηριώδεις ήχοι
έρχονταν από τα βάθη. Αυτό συνεχίστηκε έτσι καμιά εβδομάδα, ώσπου ένα βράδυ
μάς σκέπασε μια νύχτα που κρατάει ακόμη και σήμερα». Από «Το Ημερολόγιο της
Άννας Φρανκ», που διδάσκεται στο μάθημα της γλώσσας της ΣΤ’Δημοτικού.
Τα παιδιά βίωσαν το Ολοκαύτωμα με έναν δικό τους βαθιά τραυματικό τρόπο. Η
αγωνίατης επιβίωσης, ο ξεριζωμός, η εξόντωση μελών της οικογένειάς τους, η
πείνα και οικακουχίες, η βιαιότητα, ο θάνατος και ο παραλογισμός του πολέμου
έγιναν καθημερινότητα για μια ολόκληρη γενιά παιδιών, που έχασε απότομα την
αθωότητά της.
Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο παιδιά εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εκ των οποίων 1 εκατομμύριο Εβραιόπουλα,
δεκάδες χιλιάδες παιδιά Ρομά, παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες,
παιδιά που θανατώνονταν επειδή θεωρούνταν αντιπαραγωγικά, καθώς
κατανάλωναν τροφή χωρίς να μπορούν να προσφέρουν εργασία, ή στο πλαίσιο
του προγράμματος «ευθανασίας» για τη δημιουργία της «Αρίας Φυλής». Πολλά
παιδιά Ελλήνων Εβραίων παρέμειναν κρυμμένα από οικογένειες Ελλήνων
Χριστιανών κατά τη διάρκεια των διωγμών, άλλαξαν όνομα και οικογένεια,
εκτοπίστηκαν, έζησαν τον τρόμο, υπέστησαν σύγχυση ταυτότητας, που συχνά
διατηρήθηκε και μετά την κατοχή.
Οι μαθητές στη χώρα μας διδάσκονται στο σχολείο το Ολοκαύτωμα, αλλά
μαθαίνουν και μέσα από περιγραφές παιδιών της εποχής, που
καταδεικνύουν ότι η ειρήνη, η δημοκρατία και η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών δεν ήταν πάντοτε
αυτονόητα, αλλά αποτελούν μία κατάκτηση που οφείλουμε, με γνώση και
μελέτη της ιστορίας, να διαφυλάξουμε από κάθε επιβουλή.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα
του ναζισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, μέσα από τη
διδασκαλία των γεγονότων, τη διαφύλαξη της συλλογικής ιστορικής μνήμης
και την καλλιέργεια αξιών όπως ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή της
διαφορετικότητας, τα ιδανικά του δημοκρατικού πολιτεύματος και της
ενεργού πολιτειότητας. Διότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα άλλο
παιδί, στο παρόν και το μέλλον, δεν θα βρεθεί σε παρόμοια θέση.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ IHRA ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Τιμούμε, αναστοχαζόμαστε, δρούμε.
Σήμερα, τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και των επιζώντων του μίσους που ήταν η
κινητήρια δύναμη ενός ολοκληρωτικού, εγκληματικού καθεστώτος και των
συνεργατών του.
Απόλυτη ευθύνη και καθήκον όλων όσοι επιλέγουμε να ονομαζόμαστε κοινωνοί
των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αξιών, είναι να τιμούμε τα θύματα και τους
επιζώντες, να αναλογιζόμαστε την κληρονομιά τους και να δρούμε αναλόγως.
Σήμερα, τιμούμε τη μνήμη των Εβραίων, καθώς και των άλλων θυμάτων του
ναζιστικού καθεστώτος που υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους με τρόπο σκληρό,
απάνθρωπο, όλοι θύματα ενός παράλογου, αδιανόητου, στοχευμένου μίσους.
Τιμούμε τη μνήμη έξι εκατομμυρίων Εβραίων όλων των ηλικιών, έξι εκατομμύρια
αθώων ανθρώπων, που δεν είχαν διαπράξει κανένα έγκλημα. Σήμερα, είναι επίσης
μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους επιζώντες, που δεν έπαψαν ποτέ να θυμούνται,
για το υπόλοιπο της ζωής τους, τον τρόμο και την ακραία βία που βίωσαν.
Η μνήμη είναι στοιχειώδης υποχρέωσή μας. Εξίσου στοιχειώδες είναι το καθήκον
μας να αναλογιστούμε και να ξανασκεφτούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
συνέβη το αδιανόητο. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να παραδεχτούμε ότι «Πρώτα
έβλεπα τον νεκρό κι ύστερα γινόταν ο φόνος», όπως προειδοποιεί ο Έλληνας
νομπελίστας ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης.
Αναλαμβάνοντας την ετήσια Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος (IHRA) πριν από περίπου έναν χρόνο, η Ελλάδα πρότεινε την
Εκπαίδευση ως τον κύριο άξονα της θητείας της. Η Εκπαίδευση είναι το
πρωταρχικό όπλο για την καταπολέμηση των ιδεολογιών μίσους. Με την
Εκπαίδευση τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και των επιζώντων του
Ολοκαυτώματος με τρόπο που εξασφαλίζει τον αναστοχασμό των αιτιών που το
επέτρεψαν και προωθεί την ανάληψη δράσης εναντίον μελλοντικών απειλών που
γεννιούνται από τον ολοκληρωτισμό.
Οι νέες απειλές είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς ήδη σήμερα, κυρίως στο
ψηφιακό πεδίο: ρητορική μίσους, ρατσισμός, διακρίσεις, αντισημιτισμός, άρνηση
και διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος.
Ο IHRA έχει επισημάνει τη διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος –τις συστηματικές
προσπάθειες όχι να αμφισβητηθεί το εάν συνέβη το Ολοκαύτωμα, αλλά να
δικαιολογηθεί, να παραποιηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η ιστορία του– ως ζήτημα
προτεραιότητας, ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για τη μνήμη του
Ολοκαυτώματος.
Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στη διαστρέβλωση και
είμαστε όλοι υπεύθυνοι να ευαισθητοποιήσουμε τους γύρω μας.
Το Ολοκαύτωμα αποτελεί μία μοναδική πρόκληση κατανόησης: Πώς μπορούμε να
κατανοήσουμε το αδιανόητο; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η ηθική κριτική ικανότητα
προς όφελος της ελευθερίας και της δημοκρατίας, έτσι ώστε να κλείσει ο δρόμος
προς τον ολοκληρωτισμό, διασφαλίζοντας ότι δεν θα ξανασυμβεί το αδιανόητο;
Πιστεύοντας βαθιά και ακράδαντα ότι η Εκπαίδευση είναι το εφαλτήριο της ηθικής
μας δέσμευσης για έναν κόσμο χωρίς άλλες γενοκτονίες, η Ελληνική Προεδρία του
IHRA πραγματοποίησε δράσεις και κατέβαλε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια με
στόχο τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των πρωτοβουλιών στον συγκεκριμένο
τομέα.
Σήμερα, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ενισχύουμε τη
δέσμευσή μας: δεν αρκεί να είμαστε πρεσβευτές της μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Πρέπει να προχωρήσουμε και πέρα από αυτό. Πρέπει να αναστοχασθούμε, να
ευαισθητοποιήσουμε και να αναλάβουμε δράση εναντίον των νέων απειλών, όπως
η διαστρέβλωση.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Καθώς ο κόσμος μνημονεύει τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς
έθνη και λαοί συγκεντρώνονται σε όλο τον κόσμο για να θυμηθούν και να
υπενθυμίσουν, κάνουμε μια παύση, σιωπηλά, στοχαζόμαστε, διδασκόμαστε,
προσπαθούμε να μοιραστούμε.
Ήταν εδώ, είπε ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Yossi Amrani, σε ευρωπαϊκό
έδαφος που συνέβη το ακραίο κακό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ήταν μόλις πριν
από οκτώ δεκαετίες, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην Ιστορία, που ο
πολιτισμός μας χρεοκόπησε καθώς άνθρωποι και ηγέτες παραδόθηκαν,
κατευνάζοντας το κακό, καθώς μόνο λίγοι διέσωσαν συνανθρώπους τους.
Θυμόμαστε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Διδασκόμαστε και αντλούμε τα
διδάγματα. Ανθρωπιά, Ανεκτικότητα, Αλληλεγγύη, Αμοιβαία αποδοχή και ευθύνη.
Θυμηθείτε, αυτή είναι η αποστολή μας.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και Ημέρα Μνήμης
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, είναι το ετήσιο
ορόσημο για το μαζικότερο έγκλημα της ανθρώπινης Ιστορίας, την πλέον συνειδητά
προγραμματισμένη και φονική μορφή ανορθολογισμού.
Η μάχη της μνήμης απέναντι στη λήθη οφείλει να είναι διαρκής. Ιδιαίτερα στις μέρες
μας, που ο αγώνας απέναντι στον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις είναι
πιο επίκαιρος από ποτέ.
Η άνοδος της ακροδεξιάς και των υμνητών των ναζί παγκοσμίως, δημιουργεί
αποστροφή σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Και την ηθική υποχρέωση καθημερινά,
σε κάθε έκφανση της ζωής μας, να αντιστεκόμαστε σε αυτούς που θέλουν να
επαναφέρουν τον εφιάλτη του παρελθόντος.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος της Ιστορίας,
παίρνοντας στα χέρια μας το νήμα των αγώνων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Ο αγώνας απέναντι στην
αναζωπύρωση της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού πρέπει
να είναι καθημερινός και συνεχής»
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Aλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε την
ακόλουθη δήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος και την
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος
Η βαρβαρότητα του Ολοκαυτώματος θα στοιχειώνει για πάντα την ανθρωπότητα.
Η διατήρηση της μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων, ανάμεσά τους και των
Ελλήνων Εβραίων απαιτεί να υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι στους αρνητές της
ιστορίας.
Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την αξιοπρέπεια και
την αλληλεγγύη, απέναντι στην αναζωπύρωση της μισαλλοδοξίας και του
ρατσισμού πρέπει να είναι καθημερινός και συνεχής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕΡΑ25 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Στις 27 Ιανουαρίου 1945 ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το Άουσβιτς –
Μπίρκεναου, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του
ναζιστικού καθεστώτος. Έκτοτε η μέρα αυτή αποτελεί τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για
τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και συνιστά μια διαρκή υπόμνηση για τα
μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ στην ιστορία, σε βάρος της
ανθρωπότητας.
Σήμερα 77 χρόνια μετά, τα νεοναζιστικά μορφώματα ξεπηδούν και πάλι στην
Ευρώπη. Ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και η ακροδεξιά «αγκαλιάζονται» και πάλι
από την κυρίαρχη ιδεολογία. Οι δηλητηριώδεις αυτές ιδέες ποτίζουν και πάλι την
κοινωνία που φτωχοποιείται και εξαθλιώνεται. Ο αγώνας μας απέναντι σε αυτό το
απάνθρωπο και σκληρό πρόσωπο του φασισμού πρέπει να είναι εντατικός και
ανυποχώρητος.
Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στα τείχη του μίσους, στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης της φυσικής και ψυχικής εξόντωσης και στις ιδέες της
απανθρωπιάς, μαζί με όσους άμεσα ή έμμεσα επωάζουν το αυγό του φιδιού, να
σηκώσουν κεφάλι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
77 χρόνια από την αποκάλυψη του μέγιστου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας,
του Ολοκαυτώματος, αποτιμούμε φόρο τιμής στη μνήμη των εκατομμυρίων
θυμάτων, των Ελλήνων Εβραίων, τιμώντας παράλληλα τους επιζήσαντες της
Shoah, όπως και τους Ισραηλίτες – θύματα της μεγάλης σφαγής στην Μέση
Ανατολή και Βόρειο Αφρική που ακολούθησε.
77 ολόκληρα χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς-Μπιρκενάου, οφείλουμε
να συντρίψουμε το φάντασμα του ναζισμού, και του αντισημιτισμού, που φαίνεται
να επανακάμπτει και να αντιμετωπίσουμε τις δολοφονικές εκφάνσεις του, είτε
φέρουν την σβάστικα είτε την ημισέληνο.
Ειδικά εμείς οι Έλληνες, που υπήρξαμε διαχρονικά θύματα γενοκτονιών έχουμε
ιερό χρέος να συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια στην βαρβαρότητα και να
κρατούμε τις Θερμοπύλες του πολιτισμού μας, όπως έπραξαν οι πρόγονοι μας
μέσα στις χιλιετίες.
Ποτέ πια ναζισμός, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ολοκληρωτισμός.

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
2022
Η 27η Ιανουαρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος
και Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων. Των έξι εκατομμυρίων
Εβραίων που χάθηκαν παγκοσμίως μέσα στην, χωρίς προηγούμενο, ανθρώπινη
σκληρότητα και φρίκη. Μεταξύ αυτών και τα 460 μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας
Βέροιας που οδηγήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης τον Μάιο του
1943.
Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας τόσο για εμάς όσο
και για τις νέες γενιές έτσι ώστε να διατηρείται η μνήμη ζωντανή και να μην
επαναληφθούν ποτέ ξανά ανάλογα εγκλήματα και θηριωδίες. Τρία χρόνια πριν, η
Βέροια απέκτησε το δικό της μνημείο αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώματος,
λέγοντας «ναι» στην αδελφοσύνη και την αποδοχή και «όχι» στην αγριότητα και
την βαρβαρότητα.
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Καθώς βρισκόμαστε στη φάση της ανάκτησης των δυνάμεών μας από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες δυστυχώς πλήγωσαν τη σύγχρονη κοινωνία
μας, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του ανθρώπινου σεβασμού και
να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες και τα κενά που δημιουργήθηκαν.
Οι παγκόσμιες αξίες τίθενται καθημερινά υπό αμφισβήτηση και γι’ αυτό το λόγο
πρέπει να μας βρίσκουν πάντα ενωμένους για τη δημιουργία συνθηκών ισότητας,
δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Η 27η Ιανουαρίου ας αποτελεί κάθε χρόνο τον φάρο
που θα φωτίζει ανθρώπους και συμπεριφορές, μακριά από κάθε είδους
μισαλλοδοξία, εχθρότητα και έλλειψη ελευθερίας.

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
2022: «ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΧΑΡΑΜΑΔΑ
ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ
Σε μήνυμά του για την 27η Ιανουαρίου, Διεθνής Ημέρα για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών
Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα», Θανάσης Παπαδόπουλος
αναφέρει τα εξής:
«Η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχει
καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.
Η ημερομηνία αυτή έχει το βαθύ ιστορικό συμβολισμό της καθώς το 1945, στις 27
Ιανουαρίου, απελευθερώθηκε το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, το μεγαλύτερο
στρατόπεδο συγκέντρωσης του ναζιστικού καθεστώτος, τόπος εκτέλεσης,
εκτοπισμού και μαρτυρίου για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές, κυρίως
Εβραίους.
Είναι ταυτόχρονα μια ημέρα που εξίσου συμβολικά επισημαίνει αυτό που είναι
μέρος της ζωής, της καθημερινότητας, των αρχών και των ιδεών όλων μας: τον
σεβασμό στ’ ανθρώπινα δικαιώματα και στις οικουμενικές αξίες της Ελευθερίας, της
Δικαιοσύνης, της Ειρήνης και της Αυτοδιάθεσης αλλά και την απερίφραστη
καταδίκη και απομόνωση κάθε μορφής ολοκληρωτισμού, κάθε μορφής
μισαλλοδοξίας, κάθε φανατισμού, διάκρισης και βαρβαρότητας.
Το «Ποτέ ξανά» είναι προμετωπίδα αυτής της Ημέρας που τιμάται σ’ όλη την
υφήλιο, για να στηλιτευτούν το αποτρόπαιο έγκλημα των ναζί, η εξόντωση
εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων, η φρίκη και ο όλεθρος.
Και μαζί, για να υπογραμμίζεται το χρέος όλων μας στη διαρκή επαγρύπνηση, στην
υπεράσπιση των αρχών μας, στο αδιάλειπτο καθήκον μας να περιφρουρούμε τη
Δημοκρατία και την Ειρήνη και ταυτόχρονα, ως ιερή υποχρέωση, να διατηρούμε
άσβεστη τη μνήμη του Αγώνα και του Παραδείγματος εκείνων που με ηρωισμό κι
αυτοθυσία αντιστάθηκαν.
Τα Καλάβρυτα είναι ο τόπος της μεγαλύτερης ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα
της γερμανικής κατοχής. Αλλά και τόπος-σύμβολο των πανανθρώπινων αξιών που
υπηρετούν και επιτελούν την πρόοδο, την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε:
Καμία ανοχή στις ρητορείες του μίσους, καμία ανοχή στην παραμικρή χαραμάδα
λήθης, καμία ανοχή σε όσους υποβλέπουν τις αξίες της σύγχρονης Δημοκρατίας
μας. Και διαρκής σεβασμός κι αναγνώριση της μνήμης των ηρώων μας».
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ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
WE REMEMBER
Στις 27 Ιανουαρίου 2022, η
Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε
στη
διεθνή
εκστρατεία
#WeRemember του WJC, με
την προβολή στην πρόσοψη
του κτιρίου του Κοινοβουλίου
μηνύματος για τη Διεθνή Ημέρα
Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που
το 2004 θεσμοθέτησε -με νόμο
που ψηφίσθηκε ομόφωνα- την
Εθνική Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, μετέδωσε με αυτόν τον
συμβολικό τρόπο την σαφή στάση της Ελληνικής Βουλής κατά του αντισημιτισμού
και επιβεβαίωσε τη δέσμευση για τη διατήρηση της Μνήμης των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος ως ένα πανανθρώπινο μήνυμα κατά της μισαλλοδοξίας και του
αντισημιτισμού.
Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντίνου Τασούλα και υλοποιήθηκε με τις συντονισμένες ενέργειες του
γραφείου του και της τεχνικής υπηρεσίας της Βουλής.
Το γραφιστικό που προβλήθηκε στη Βουλή περιελάμβανε –εκτός από λογότυπο
του We Remember- χαρακτηριστικά σύμβολα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων,
όπως το συρματόπλεγμα, ένα χέρι με χαραγμένο τον αριθμό κρατουμένου, και το
αστέρι του Δαυίδ με το οποίο 6.000.000 Εβραίοι, ανάμεσα τους 67.000 Έλληνες
Εβραίοι διαχωρίστηκαν, στιγματίστηκαν, εκτοπίστηκαν και βασανίστηκαν, από
τους Ναζί και τους συνεργάτες τους και τελικά βάναυσα θανατώθηκαν στα
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης

Η ΒΟΥΛΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ HΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Επετειακή αναφορά στην Ημέρα Μνήμης των μαρτύρων και ηρώων του
Ολοκαυτώματος και ενός λεπτού σιγή, πραγματοποίησε την 1.2.2022 η Βουλή με
ομιλίες του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής και των εκπροσώπων των
κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων.
Ο προεδρεύων, Νικήτας Κακλαμάνης, αφού μίλησε για τον "ολέθριο απολογισμό"
του εγκλήματος, μνημόνευσε την φράση της Άννας Φρανκ "παρ’ όλα αυτά, πιστεύω
πως κατά βάθος όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί" για να τονίσει ότι καταδεικνύει την
ακούραστη πίστη και αισιοδοξία για ένα μέλλον με ανοιχτές καρδιές και χέρια
ενωμένα. "Για όλους εμάς, αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο δίδαγμα, μια άφθαρτη
αλήθεια που λειτουργεί διαχρονικά στην πορεία της ιστορίας. Ειδικά για εμάς τους
Έλληνες -και ειδικά φέτος που συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή- μιας ακόμα ντροπιαστικής σελίδας στην ιστορία του ανθρώπινου

14

γένους, μιας θηριωδίας την οποία εμπνεύστηκε το ίνδαλμα του Αδόλφου Χίτλερ, ο
Κεμάλ Ατατούρκ, είναι δυστυχώς κοινός τόπος ότι ο θάνατος, ο ξεριζωμός και η
προσφυγιά παραμένουν ένας θλιβερός κοινός παρονομαστής για την
ανθρωπότητα. Γι' αυτόν το λόγο στη σημερινή μέρα μνήμης, αλλά και κάθε μέρα
από τη ζωή μας οφείλουμε να τιμούμε τα θύματα και να παραδειγματιζόμαστε από
τη θυσία τους, να αντιστεκόμαστε σθεναρά σε κάθε μορφή βίας και μισαλλοδοξίας,
να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια των ανθρώπων μας με σεβασμό και σύνεση, να
τιμούμε και να θυμόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να έχουμε πάντα στο νου μας
τα διδάγματα της ιστορίας και οφείλουμε να έχουμε στην καρδιά μας τα λόγια μιας
μικρής Εβραιοπούλας που έγραφε πως "είναι υπέροχο να μη χρειάζεται κανείς να
περιμένει ούτε μια στιγμή, πριν αρχίσει να βελτιώνει τον κόσμο", ανέφερε ο κ.
Κακλαμάνης.
Εκ μέρους της ΚΟ της ΝΔ, ο Χρήστος Μπουκώρος, τόνισε ότι το Ολοκαύτωμα,
δοκίμασε τα όρια της ανθρώπινης λογικής, την κονιορτοποίησε, την ξεπέρασε, την
εξευτέλισε όπως και την ανθρώπινη φύση, "άνθρωποι ήταν και οι θύτες, δεν ήταν
τέρατα, δεν ήταν μηχανές, ήταν άνθρωποι που λειτούργησαν με τον τρόπο που
όλοι γνωρίζουμε, άνθρωποι ήταν και τα θύματα, τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα στη
ζωή". "Κατά συνέπεια, αποτείνοντας τον πρέποντα φόρο τιμής σήμερα εδώ από το
ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητάμε λογική συνεχώς, γενναιότητα και αλληλεγγύη
διαρκώς και ιδιαίτερα όταν οι ιστορικές συνθήκες το απαιτούν, για να μη ζήσουμε
ποτέ ξανά Ολοκαύτωμα, ποτέ ξανά ναζισμό. Αιωνία η μνήμη τους" είπε.
Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, ανέφερε ότι ακόμη και
σήμερα, ακόμη και μετά την άνοδο και την πτώση του φαινομένου της Χρυσής
Αυγής, η ρητορική μίσους, η μισαλλοδοξία, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός είναι ακόμα
εδώ, "κι αν, όπως είπε σε προηγούμενη ομιλία του ο Ισραηλινός πρέσβης, το
Ολοκαύτωμα ήταν η ηθική χρεοκοπία του κόσμου, ας μένουμε σε εγρήγορση
απέναντι σε αυτό που σήμερα αναγνωρίζεται μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης ως
εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και τις αιτίες τους".
Εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ, η γραμματέας της ΚΟ, Ευαγγελία Λιακούλη, τόνισε ότι
το Ολοκαύτωμα των εβραϊκών πληθυσμών της "γηραιάς ηπείρου" από τις
ναζιστικές δυνάμεις κατοχής αποτελεί το επαχθέστερο και στυγερότερο έγκλημα,
όχι μόνο της συγκεκριμένης σύρραξης, αλλά τουλάχιστον όλης της νεότερης και
σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. "Η εξόντωση έξι εκατομμυρίων ανθρώπων οι
οποίοι δεν έφεραν όπλα είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι όταν η λογική κοιμάται,
τα τέρατα ξυπνούν. Το πρωτοφανές αυτό εγχείρημα δεν αποτέλεσε απλά
αποκύημα της διεστραμμένης αντίληψης ορισμένων για την καθαρότητα της φυλής
και την ανωτερότητα ενός συγκεκριμένου έθνους. Ήταν ένα έγκλημα άνευ
προηγουμένου εκτελεσμένο με μοναδική ακρίβεια και σχεδιασμό, το οποίο δεν θα
μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς χωρίς την ανωτερότητα της βιομηχανίας της
Γερμανίας" είπε χαρακτηριστικά.
Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Γιάννης Δελής τόνισε ότι η μνήμη των θυμάτων του
εβραϊκού Ολοκαυτώματος, όπως και όλων των θυμάτων του ολοκαυτώματος των
λαών, είναι ολοζώντανη γιατί διδάσκει τις νεότερες γενιές σε ποιες φρικαλεότητες
μπορεί να οδηγήσει ο ανταγωνισμός των καπιταλιστικών κρατών και των
ιμπεριαλιστικών συμμαχιών για τη διανομή των αγορών και των σφαιρών επιρροής.
Η Μαρία Αθανασίου, από την Ελληνική Λύση, τόνισε ότι μαύρη επέτειος του
Ολοκαυτώματος μάς αφορά όλους, Ευρωπαίους, Εβραίους, Έλληνες, αποτελεί για
όλους εμάς καθήκον και υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη
και κυρίως να διδάξουμε στις επόμενες γενιές τόσο τα τραγικά γεγονότα και τα δεινά
που προκαλούν οι πράξεις μίσους, περιθωριοποίησης και μισαλλοδοξίας, αλλά και
τις αξίες του σεβασμού και της ελευθερίας, που είναι η ασπίδα μας για να μην
επαναληφθούν οι φρίκες του παρελθόντος.
Εκπροσωπώντας το ΜέΡΑ25, η Φωτεινή Μπακαδήμα είπε ότι 77 χρόνια μετά,
τα νεοναζιστικά μορφώματα δυστυχώς ξεπηδούν και πάλι στην Ευρώπη, ο
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ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και η ακροδεξιά αγκαλιάζονται και πάλι κάτω από την
κυρίαρχη ιδεολογία και τόνισε: "Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά στα τείχη
του μίσους, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, της φυσικής και ψυχικής εξόντωσης,
αλλά και στις ιδέες της απανθρωπιάς, μαζί με όσους έμμεσα ή άμεσα επωάζουν το
αυγό του φιδιού να σηκώσουν κεφάλι. Είναι ένας αγώνας που οφείλουμε να τον
δώσουμε συντεταγμένα, οργανωμένα, ανυποχώρητα και κοινά" είπε
χαρακτηριστικά.

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε η φωταγώγηση της επιβλητικής
πρόσοψης του Δημαρχείου της Αθήνας με το λογότυπο της διεθνούς εκστρατείας
#WeRemember του WJC. Η φωταγώγηση επαναλήφθηκε και στις 27.1.2022
τιμώντας τη διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την Εθνική Ημέρα
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε για πρώτη φορά στο WE REMEMBER με αυτή τη
συμβολική δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, για την υλοποίηση της οποίας
κινητοποιήθηκε με αμεσότητα ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης και
το επιτελείο του Γραφείου του, παρά τις αντιξοότητες λόγω των ακραίων καιρικών
συνθηκών και του χιονιού στην Αθήνα. Η πόλη της Αθήνας κατέδειξε ότι «θυμάται»
το σκοτάδι του Ολοκαυτώματος των 6.000.000 Εβραίων και «φωτίζει» το μέλλον
με τις αξίες της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού! Αυτό είναι το δυναμικό μήνυμα
της φωταγώγησης του Δημαρχείου Αθηνών.
Στο WE REMEMBER συμμετείχε φέτος και η Βουλή των Ελλήνων, με ανάλογη
δράση φωταγώγησης του Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της
επετείου, το βράδυ της 27ης Ιανουαρίου 2022.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ ΣΤΟ #WEREMEMBER 2022
Ο Ελληνικός Εβραϊσμός συμμετείχε και φέτος με συμβολικές αναρτήσεις στην
εκστρατεία #We Remember στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη Μνήμη
των θυμάτων και δηλώνοντας την αποφασιστικότητα των Ελλήνων Εβραίων να
καταπολεμήσουν την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τον αντισημιτισμό.
Το Δ.Σ. του ΚΙΣΕ σε διαδικτυακή συνεδρίαση στις 25.1.22, αναφέρθηκε στην
εκστρατεία και μοιράστηκε αναμνηστική φωτογραφία που επεξεργάστηκε
γραφιστικά η Ρεγγίνα Κούνιο, αν. μέλος του Δ.Σ.
Τον αείμνηστο επιζήσαντα του Άουσβιτς Ισαάκ Μιζάν μνημόνευσε και φέτος το
WJC, με ανάρτηση στο twitter και βίντεο για τη ζωή του. «Ο Ισαάκ Μιζάν ήταν ένας
από τους τελευταίους επιζώντες στην Ελλάδα. Απεβίωσε το 2021. Σήμερα η
οικογένειά του συνεχίζει την κληρονομιά του για την ενημέρωση των επόμενων
γενεών για το τι συνέβη», αναφέρει η ανάρτηση του WJC.
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Η Ι.Κ. Αθηνών 'ανέβασε' μια
ξεχωριστή ανάρτηση με τη
συμμετοχή της ηγεσίας και
στελεχών
της Κοινότητας,
φωτογραφισμένων
σε
εμβληματικά
σημεία
της
κοινότητας, όπως η Συναγωγή,
το Μνημείο Ολοκαυτώματος, το
Μνημείο Δικαίων των Εθνών.
Στο μήνυμά της η Ι.Κ.Α. τονίζει
χαρακτηριστικά: «Το 86% των
Ελλήνων Εβραίων έφυγε για τα
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και
δεν γύρισε ποτέ. Στην μνήμη
όλων αυτών το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών συμμετέχει στην εκστρατεία #WeRemember για την Διεθνή
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ #NeverAgain»
Στη Θεσσαλονίκη το We Remember εικονίζεται σε γιγαντοαφίσες στην πρόσοψη
του Δημαρχείου, του Μεγάρου Μουσικής και της ΔΕΘ, όπου προβάλλεται η φετινή
εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης, με τη συναυλία του διεθνούς φήμης βιολιστή Γκίλ
Σαχάμ, που διοργανώνουν η Ι.Κ.Θ., η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το
ΜΜΘ. Επίσης, στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης στελέχη του φωτογραφίζονται
μπροστά στον τοίχο της Μνήμης με τα ονόματα των Θεσσαλονικέων Εβραίων που
αφανίστηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Από
την
Πλατεία
Εβραίων
Μαρτύρων
της
Λάρισας, ο
Ραββίνος Ηλίας Σαμπετάϊ και το Δ.Σ.
Ι.Κ.
Λάρισας
φωτογραφίζονται
μπροστά
στο
Μνημείο
Ολοκαυτώματος.
Η Ι.Κ. Τρικάλων, έστειλε το δικό της
μήνυμα από την ανακαινισμένη
Συναγωγή της πόλης.

Η Ι.Κ. Χαλκίδας επέλεξε το Μνημείο
Ολοκαυτώματος,
στο
ιστορικό
εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, για
τη φωτογράφηση της ηγεσίας της στο
πλαίσιο του We Remember.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ #WEREMEMBER
2022 ΤΟΥ WJC
Για 6η συνεχή χρονιά συνεχίστηκε με επιτυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η
διεθνής εκστρατεία #WEREMEMBER, που θέσπισε το WJC, καλώντας το ευρύ
κοινό να συμμετάσχει σε αυτή για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος.
Εκατοντάδες χιλιάδες και οι φετινές συμμετοχές κυβερνήσεων και κοινοβουλίων,
επισήμων κοινωνικών φορέων, ιδρυμάτων, ανθρώπων των γραμμάτων και των
τεχνών, του αθλητισμού, και απλών πολιτών απ΄όλον τον κόσμο που κατέθεσαν
τη δική τους συμβολή στη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Όλες οι φωτογραφίες προβλήθηκαν σε συνεχή ροή στον χώρο του στρατοπέδου
του Άουσβιτς. Ενδεικτικά μεταφέρουμε παρακάτω ορισμένες από τις φετινές
διεθνείς καταχωρήσεις στο #WEREMEMBER.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού Κατ. Σνουρμπέιν φωτογραφήθηκε για το We Remember και
στην ανάρτησή της υπενθύμισε ότι «σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
είναι σημαντικό να θυμόμαστε τη Σοά, να διατηρούμε τη μνήμη των θυμάτων, να
απορρίπτουμε τη διαστρέβλωση της ιστορίας του Ολοκαυτώματος, να
καταρρίπτουμε τους μύθους συνομωσίας και να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία
και τις δημοκρατικές αξίες».
Η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
Βρυξέλλες φωταγωγήθηκε με το We
Remember
και
η
Πρόεδρος
της
Ε.Ε. Ούρσουλα
φον
ντερ
Λάινεν φωτογραφήθηκε μπροστά στο
επιβλητικό κτήριο δηλώνοντας και με αυτόν
τον τρόπο τη δέσμευση της Ε.Ε. στη
διατήρηση
της
μνήμης. Στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ φωταγωγήθηκε
επίσης η φαντασμαγορική πρόσοψη του
Δημαρχείου.
Στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ από
τις
22.1.2022
φωταγωγήθηκε
η
πρόσοψη
του
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου καθώς και το Υπουργείο Άμυνας, από τις 20.1.2022
με το λογότυπο της εκστρατείας.
Σε ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας στο twitter αναφέρεται: «Το
#Wannsee Conference στο οποίο σχεδιάστηκε η απέλαση και η εξόντωση του
εβραϊκού λαού στην Ευρώπη ήταν πριν από 80 χρόνια. Θυμόμαστε το πιο σκοτεινό
κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Από σήμερα, το #WeRemember κοσμεί την
πρόσοψη του Υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο».
Στην ΑΥΣΤΡΙΑ από τις 20.1.2022 φωταγωγήθηκε το Αυστριακό Κοινοβούλιο και
αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο twitter φωτογραφία του Προέδρου του
Εθνικού Συμβουλίου της Αυστρίας Βόλφγκανγκ Σομπότκα και του Αντιπροέδρου
του WJC Μάραμ Στέρν κρατώντας μαζί το μήνυμα We Remember. "Θλίψη και
ντροπή για τη Σοά" αναφέρει στην ανάρτησή του ο Καρδινάλιος της
Βιέννης Κριστόφ Σόνμπορν.
Στη ΓΑΛΛΙΑ, στα γραφεία της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι εκτέθηκαν μέχρι τις 4
Φεβρουαρίου κατά μήκος του περιμετρικού φράχτη καθώς και σε
εσωτερική αίθουσα 50 φωτογραφίες επιζώντων με τις οικογένειες τους που
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τραβήχτηκαν από κορυφαίους φωτογράφους σε όλη τη Βρετανία,
συμπεριλαμβανομένης και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ. Ειδική σήμανση για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και το We Remember τοποθετήθηκε
στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και στην έδρα της
UNESCO στη Γερμανία.
Το ΥΠ.ΕΞ. της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ανάρτησε φωτογραφίες προσωπικοτήτων της χώρας
που κρατούν τις επιγραφές We Remember. Από τον ΚΑΝΑΔΑ ο βιολόγος Santa
J. Ono ανάρτησε στο twitter βίντεο να παίζει το Κολ Νιδρέ στη μνήμη των θυμάτων
του Ολοκαυτώματος. Στην ΚΥΠΡΟ, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής φωτογραφήθηκε για το We remember.
Από τον αθλητικό κόσμο, στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων της
Νυρεμβέργης, αλλά και της Μπορούσια Ντόρτμουντ έκαναν συμβολικές
αναρτήσεις, ενώ το εφηβικό τμήμα της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Ruzomberok
της Σλοβακίας φωτογραφήθηκε κρατώντας πανό με το μήνυμα #WeRemember.

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Α’
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιποιήθηκε τους λίθους μνήμης, ώστε όσοι περνούν
μπροστά από το παλιό Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων να διακρίνουν ευκρινώς τα ονόματα
των μαθητών που έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
«Εκατόν σαράντα εννέα μαθητές όλων των τάξεων του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων
Θεσσαλονίκης επαύσαντο φοιτώντες την 8η.4.1943»… Ισάριθμοι μπρούτζινοι λίθοι
με χαραγμένα τα ονόματά τους βρίσκονται τοποθετημένοι στο έδαφος έξω από το
σχολείο, στη Βασιλίσσης Όλγας, ακριβώς για να αποδοθεί τιμή στη μνήμη των
Εβραιόπουλων που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τα 149
παιδιά μόνον έξι επέζησαν.
Μέσα σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, με την ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης
των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο δράσης του τομέα καθαριότητας περιποιήθηκε τους
λίθους μνήμης, ώστε όσοι περνούν από το πεζοδρόμιο μπροστά από το παλιό Α΄
Γυμνάσιο Αρρένων να διακρίνουν ευκρινώς τα ονόματα των Εβραίων μαθητών του
σχολείου που έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Εξάλλου, όπως συνηθίζει να λέει ο Gunter Demnig, ο καλλιτέχνης που έχει
φιλοτεχνήσει αυτούς τους μπρούτζινους λίθους μνήμης -τα λεγόμενα stolpersteine«ένας άνθρωπος ξεχνιέται, όταν ξεχνιέται το όνομά του».

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27
Ιανουαρίου), ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ENA
CHANNEL, στις 27.1.2022, παρουσίασαν στο 4ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο
Καβάλας, το ιστορικό ντοκιμαντέρ “Το ολοκαύτωμα των Καβαλιωτών Εβραίων”.
Στην προαναφερθείσα παρουσίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Καβάλας,
Θόδωρος Μουριάδης, ο Αντιδημάρχος Παιδείας, Απόστολος Μουμτσάκης, η
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, Ανθή
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Χατζηφραντζή, ο Εβραίος Καβαλιώτης συγγραφέας, Φίκο Μεβοράχ, ο
δημοσιογράφος – ιστορικός ερευνητής, Κώστας Παπακοσμάς και ο Πρόεδρος του
ENA CHANNEL, Λευτέρης Κουκουτίνης, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν
στην προσφορά της εβραϊκής κοινότητας στην Καβάλα και στα γεγονότα που
σημάδεψαν την ιστορία της πόλης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, υπογράμμισε ότι η δημιουργία του
συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ είχε ως στόχο να προβάλει την παρουσία της εβραϊκής
κοινότητας στην Καβάλα και να αναδείξει τόσο την αξία του σεβασμού της
διαφορετικότητας, όσο και την ανάγκη της αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από το χρώμα, το θρήσκευμα και την καταγωγή τους.
Ο κ. Μεβοράχ τόνισε με έμφαση πως η Καβάλα είναι η μοναδική πόλη στην
Ευρώπη που απώλεσε το 98% των μελών της εβραϊκής της κοινότητας, ενώ δεν
παρέλειψε να επισημάνει ότι η προβολή του ολοκαυτώματος των Εβραίων στα
σχολεία, θα δώσει την ευκαιρία και στους μαθητές της πόλης να μάθουν ορισμένες
από τις άγνωστες πτυχές της ναζιστικής θηριωδίας. Οι κύριοι Λευτέρης
Κουκουτίνης και Κώστας Παπακοσμάς, ανέφεραν ότι η ιστορία διδάσκει τα πάντα,
ακόμη και το μέλλον μας, ενώ η ορθή ανάγνωσή της μπορεί να αποτρέψει τα
τραγικά λάθη του παρελθόντος. Τέλος, οι Διευθυντές του 4ου Γυμνασίου και του
2ου Λυκείου, Αθανάσιος Κώστας και Δημήτρης Λυμπεράκης αντίστοιχα, αφού
ευχαρίστησαν τον Δήμο Καβάλας και το ENA CHANNEL για την πρωτοβουλία τους,
παρατήρησαν ότι η άριστη γνώση της ιστορίας θα μας επιτρέψει να αποτρέψουμε
φαινόμενα ρατσισμού και άκρατου φανατισμού, όπως αυτά που εμφανίζονται
εσχάτως σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

ΚΑΒΑΛΑ: ΈΚΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 1.484 ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΤΡΕΜΠΛΙΝΚΑ
Μέσα από μια έκθεση και μια εκπαιδευτική εικαστική δράση, η πόλη της Καβάλας
τιμάει τη μνήμη των 1.484 Εβραίων που χάθηκαν στην κόλαση της Τρεμπλίνκα και
τη μνήμη του τελευταίου εναπομείναντος Εβραίου Καβαλιώτη, του αείμνηστου
Σαμπετάι Τσιμίνο, του μοναδικού επιζήσαντος της άλλοτε πολυπληθούς εβραϊκής
κοινότητας της πόλης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, το
Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ και το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασαν στο μουσείο κονάκι του Μοχάμετ Άλι, στην παλιά πόλη της Καβάλας, την έκθεση «SHOAH Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;» του διεθνούς κέντρου για τη μνήμη του
Ολοκαυτώματος Yad Vashem, που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ.
Τα εγκαίνια της έκθεσης «SHOAH» αλλά και της εκπαιδευτικής εικαστικής δράσης
«Πιτσιπόι» της καλλιτέχνιδας Έλλης Χρυσίδου έγιναν στις 18.2.2022 παρουσία του
γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή, του πρέσβη του Ισραήλ
στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, του προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδας Δαυίδ Σαλτλιέλ και του γιου του αείμνηστου Σαμπετάι Τσιμίνο, Ααρών
Τσιμίνο, που πάντα κρατά στενούς δεσμούς με τη γενέθλια πόλη της οικογένειάς
του.
Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα και με τις μνήμες να παραμένουν
πάντα ζωντανές, η πρόεδρος του ΜΟΗΑ Άννα Μισσιριάν καλωσόρισε θερμά τους
παρευρισκομένους, τονίζοντας τη σημασία της έκθεσης και υπογραμμίζοντας τη
μεγάλη ευθύνη και τη βαριά κληρονομιά που έχουν οι μεγαλύτεροι να μεταδώσουν
στις νεότερες γενιές το μήνυμα ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ πια μια τέτοια
μαζική εξόντωση αθώων ανθρώπων. Τόνισε, ακόμη, ότι τόσο μέσα από την έκθεση
όσο και από την εκπαιδευτική δράση που φιλοξενείται στο Μουσείο, στόχος είναι
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να μην ξεχαστούν και τα χιλιάδες παιδιά που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση με την έδρα
του Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ, όπου εκ μέρους του ιδρύματος, η κα Μίχα
παρουσίασε το θλιβερό ιστορικό της εξόντωσης της εβραϊκής κοινότητας της
Καβάλας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής που δρούσαν στην Ανατολική
Μακεδονία ως συνεργάτες των Γερμανών.
Η 4η Μαρτίου 1943 ήταν μια θλιβερή μέρα για την πόλη της Καβάλας, αφού οι 1484
Καβαλιώτες Εβραίοι μαζί με τους 16 Εβραίους της Θάσου και τους πέντε της
Ελευθερούπολης συγκεντρώθηκαν αρχικά σε μια καπναποθήκη και στη συνέχεια
μεταφέρθηκαν με φορτηγά στη Δράμα. Από εκεί με τραίνο στη Βουλγαρία και μετά
από ολιγοήμερη παραμονή κατευθύνθηκαν στην πόλη Λομ, παραδουνάβιο λιμάνι,
με προορισμό τη Βιέννη και εν συνεχεία με τρένα στην Τρεμπλίνκα. Η κα Μίχα
υπογράμμισε πως οι 1.484 Καβαλιώτες Εβραίοι οδηγήθηκαν αμέσως στους
θαλάμους αερίων και δεν διασώθηκε κανείς.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους σκοπούς του ιδρύματος, αλλά και στην έκθεση που
στοχεύει να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες, στέλνοντας το μήνυμα πως αυτές οι
θηριωδίες «αφορούν ανθρώπους σαν κι εμάς, έγιναν από ανθρώπους σαν κι εμάς,
τις υπέστησαν άνθρωποι σαν κι εμάς και διαμαρτυρήθηκαν για όλα αυτά κάποιοι
άνθρωποι σαν κι εμάς».
Η έκθεση καλύπτει με ιστορικά ντοκουμέντα ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο, ξεκινώντας
από τη ζωή των Εβραίων στην Ευρώπη πριν από το Ολοκαύτωμα και
καταλήγοντας στην απελευθέρωση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης
και εξόντωσης σε ολόκληρη την ήπειρο και την αξιοσημείωτη επιστροφή των
επιζώντων στη ζωή. Τα ταμπλό διαθέτουν επεξηγηματικά κείμενα, εμπλουτισμένα
με προσωπικές ιστορίες θυμάτων και αυθεντικές φωτογραφίες.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο οι βουλγαρικές
κατοχικές δυνάμεις συγκέντρωσαν τους Εβραίους της Ανατολικής Μακεδονίας και
της Θράκης, μεταφέροντάς τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Τρεμπλίνκα.
Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της λιτής τελετής των εγκαινίων ήταν η ξενάγηση
του Ααρών Τσιμίνο από την κα Μισσιριάν στον χώρο της εικαστικής δράσης
«Πιτσιπόι», που φιλοξενείται στον δεύτερο όροφο του μουσείου και όπου δεσπόζει
ένα φωτισμένο αποδομημένο άστρο του Δαυίδ μαζί με ένα αρκουδάκι στο κέντρο,
συμβολίζοντας το μεγάλο κενό που άφησαν πίσω τους τα παιδιά που χάθηκαν τόσο
άδικα.
Η εικαστική εκπαιδευτική δράση «Πιτσιπόι»
Η εικαστική εκπαιδευτική δράση «Πιτσιπόι» της καλλιτέχνιδας Έλλης Χρυσίδου
είναι αφιερωμένη στον μοναδικό διασωθέντα Εβραίο Καβαλιώτη και στην
οικογένειά του, τον αγαπητό σε όλη την τοπική κοινωνία της πόλης Σαμπετάι
Τσιμίνο.
Η οικογένεια Τσιμίνο ήταν μια εβραϊκή οικογένεια καπνεμπόρων της Καβάλας, της
οποίας τα πέντε από τα έξι παιδιά μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Τρεμπλίνκα. Ο Σαμπετάι Τσιμίνο, ο μόνος γιος της οικογένειας που γλίτωσε
από τις διώξεις καθώς εργαζόταν σε καταναγκαστικά έργα, ήταν ο τελευταίος
Εβραίος της Καβάλας.
Η εγκατάσταση «Πιτσιπόι» δημιουργεί εικόνες που έστω και φευγαλέα κάνουν τον
θεατή να σκεφτεί το κενό, την απουσία, τον αποχωρισμό, το τραύμα, την
ονειροπόληση, την επιστροφή, την επανένωση, την αναζωογονητική δύναμη του
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παιχνιδιού και τη δημιουργίας ενός φανταστικού κόσμου, όπου όλα φαίνονται να
έχουν χαθεί.
Ο τίτλος του έργου είναι δανεισμένος από το όνομα που έδιναν οι Εβραίοι της
Γαλλίας στον άγνωστο προορισμό για τον οποίο έφευγαν τα τρένα από τα
στρατόπεδα κράτησης. Σκαρφίστηκαν μια παιχνιδιάρικη λέξη για να ορίσουν το
άγνωστο. Μια λέξη που φανερώνει την ανάγκη για ελπίδα, αντίσταση,
απελευθέρωση, επανάκτηση της αξιοπρέπειας, νέους δεσμούς και όνειρα για το
μέλλον.
Παρόντες επίσης στην εκδήλωση ήταν -μεταξύ άλλων- ο δήμαρχος Καβάλας
Θόδωρος Μουριάδης, ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και ο πρώην
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.
ΠΗΓΗ: zougla.gr, 18.2.2022

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στις 27
Ιανουαρίου, η Βιβλιοθήκη της Βουλής διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση,
με κεντρική ομιλήτρια την Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας και Πρόεδρο
του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βάνα ΝικολαΐδουΚυριανίδου.
Ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος την 27η Ιανουαρίου, ημερομηνία απελευθέρωσης, το 1945, του
μεγαλύτερου στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου στην
Πολωνία. Η ίδια ημερομηνία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων, τον Ιανουάριο του 2004, ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Στη διάλεξή της με τίτλο «Auschwitz: Η κόλαση επί γης και η φαντασίωση της
παντοδυναμίας» η εισηγήτρια ανέλυσε, υπό το πρίσμα της πολιτικής φιλοσοφίας,
τη φρίκη και τον τρόμο που βίωσαν οι κρατούμενοι των ναζιστικών στρατοπέδων,
αλλά και τα χαρακτηριστικά που συγκρότησαν τη ναζιστική ιδεολογία της
απανθρωποποίησης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το Auschwitz, ως σύμβολο
πλέον όλων αυτών των τόπων μαρτυρίου, θα δηλώνει πάντα ότι ο εικοστός αιώνας
είναι ο αιώνας του Πρίμο Λέβι, αποκαλύπτοντας ότι η μετατροπή του ανθρώπινου
όντος σε δείγμα του ζωικού είδους και η Γενοκτονία συνιστούν τον πυρήνα του
Ολοκληρωτισμού».
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων, με συντονίστρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βιβλιοθήκης, κ. Μαρία Καμηλάκη. Στο πλαίσιο αυτής, ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων κ.
Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην ιστορική απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία Μόνιμης Ελληνικής
Έκθεσης στο Οσβιέτσιμ της Πολωνίας, μια προσπάθεια που ξεκίνησε με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιείται με τη συμβολή
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Αναλυτικότερα, παρουσίασε τον σχεδιασμό του
εν λόγω έργου, την πορεία των εργασιών έως σήμερα, αλλά και τις διαχειριστικές
δυσκολίες του εγχειρήματος.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ GAMARAAL «ΟΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ»
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελβετίας και με
αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, 27η Ιανουαρίου
2022, πρότεινε την ψηφιακή έκθεση «Οι Τελευταίοι Ελβετοί Επιζώντες του
Ολοκαυτώματος» του Ιδρύματος Gamaraal. Την παρουσίαση της έκθεσης, που
έγινε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του IHRA, στήριξαν το Υπουργείο
Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας,.
Η πρόεδρος και ιδρύτρια του Iδρύματος Gamaraal, Anita Winter, μίλησε για
την έκθεση λέγοντας: «Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή σχετικά με τη
διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς υπάρχουν μόνο λίγοι μάρτυρες
αυτής της τρομερής γενοκτονίας που έχουν απομείνει ανάμεσά μας. Τα πορτρέτα
και οι ιστορίες των επιζώντων του Ολοκαυτώματος βρίσκονται στο επίκεντρο της
έκθεσης The Last Swiss Holocaust Survivors δίνουν μια προσωπική διάσταση στην
ιστορία του Ολοκαυτώματος και τη διαφυλάσσουν για τις μελλοντικές γενιές. Όσοι
απεικονίζονται εδώ προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα ζουν
στα γερμανόφωνα, γαλλικά ή ιταλόφωνα τμήματα της Ελβετίας. Αντιπροσωπεύουν
όλους τους ανθρώπους που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα και βρήκαν μια νέα
πατρίδα στην Ελβετία».
Ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, Olaf Kjelsen, επισήμανε: «Με αφορμή
τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και την Ελληνική
Προεδρία της IHRA, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τις αξίες της ελευθερίας,
της ανεξαρτησίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόσο η Ελβετία όσο και η
Ελλάδα μοιράζονται αυτές τις κοινές αξίες. Οι ιστορικοί και σημερινοί δεσμοί
ενώνουν την Ελληνική Δημοκρατία και την Ελβετία και ως εκ τούτου δημιουργούν
ένα κοινό έδαφος για μεταφορά γνώσης και συνεργασία. Έχουμε το ιστορικό και
ηθικό καθήκον να συμβάλουμε στη μνήμη του Ολοκαυτώματος.
Η
έκθεση «Οι
Τελευταίοι
Ελβετοί
Επιζώντες
του
Ολοκαυτώματος» καταδεικνύει μέσα από βιογραφίες και πορτρέτα τι μπορεί να
προκύψει από τον αντισημιτισμό, ο οποίος είναι πρόσφατα ανερχόμενος σε πολλές
χώρες. Η έκθεση απευθύνεται πάνω από όλα στη νέα γενιά και στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία και σημασία της ανεκτικότητας.
ΠΗΓΗ: ΕΜΕ, 26.1.2022

ΘΥΜΗΣΟΥ…ΈΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ
ΕΒΡΑΙΩΝ
Όταν τα λόγια γίνονται εικόνες, όταν οι εικόνες μετουσιώνονται σε σκέψεις και οι
σκέψεις αποτυπώνονται στο χαρτί, τότε η συγκίνηση είναι τεράστια…
Λίγα λόγια και κάποιες εικόνες για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων ήταν αρκετά για
να ανάψουν την σπίθα της δημιουργίας ενός λυρικού κειμένου από την Ελεάνα
Χρυσανθοπούλου, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου των «Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων
Κοτρώνη» που λειτουργούν στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Τα δάκρυα κύλησαν
από τα μάτια των παιδιών ακούγοντας για τα βασανιστήρια που υπέστησαν αθώες
ψυχές και αμέσως λειτούργησαν «ομαδοσυνεργατικά» και δημιούργησαν ένα
ψηφιακό έργο.
Η Ελεάνα, η Αλίκη, η Μαρία, ο Γεράσιμος και ο Θανάσης μετρούν θύματα και
θυμούνται τις τραγικές στιγμές του Ολοκαυτώματος. Μας προτρέπουν να
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θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε τις θηριωδίες και τα εγκλήματα σε βάρος της
ανθρωπότητας. Και πιο πολύ, να μην επιτρέπουμε να επαναλαμβάνονται γεγονότα
σαν κι αυτά, όταν τα κρατούμε χαραγμένα ανεξίτηλα, όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και
στα μύχια της ψυχής μας!
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα thebest.gr, 4.2.2022

*** ***
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΩΡΙΣ ΜΑΓΡΙΖΟΣ - ΜΗΝΥΜΑΤΑ & ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών, στις 2 Φεβρουαρίου 2022, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του
ΚΙΣΕ Μώρις Μαγρίζος. Με πολυετή προσφορά στο ΚΙΣΕ, και στην ηγεσία της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ρόζα και τα δύο
παιδιά του καθώς και δυσαναπλήρωτο κενό στον Ελληνικό Εβραϊσμό για τον οποίο
εργάστηκε ακούραστα, με ζήλο και όραμα.
Η αγαπημένη του γενέτειρα Λάρισα τον αποχαιρέτησε με δεκάδες αφιερώματα στην
προσωπικότητα και το έργο του, που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, στο συλλυπητήριο μήνυμά του,
αναφέρθηκε στην «επιχειρηματική του δράση και στην κοινωνική του προσφορά
που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα διαδρομής ζωής» και χαρακτήρισε τον Μώρις
Μαγρίζο «πρωτοπόρο και διορατικό, μια στιβαρή προσωπικότητα με ακούραστη
διάθεση για εργασία και κοινωνική προσφορά».
Κατά την κηδεία, η οποία έγινε την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 στο εβραϊκό
νεκροταφείο Λάρισας, εκφωνήθηκαν επικήδειοι από τους Προέδρους του ΚΙΣΕ κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ και της Ι.Κ. Λάρισας κ. Ηλία Καμπελή και αναγνώστηκαν ψηφίσματα
που εξέδωσαν οι Ισραηλιτικές Κοινότητες Ελλάδος.

•

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος συνήλθε
έκτακτα σήμερα Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή
είδηση της αναπάντεχης απώλειας του
ΜΩΥΣΗ (ΜΩΡΙΣ) ΜΑΓΡΙΖΟΥ
ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας επί 18 συναπτά
έτη από το 2002. Από το 2007 μέλος της διοίκησης του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, όπου διετέλεσε και Αντιπρόεδρος επί σειρά ετών, ενώ
θήτευσε και στη διοίκηση των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ρόδου και Καβάλας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε τον κ. Πρόεδρο να περιγράφει την
προσωπικότητα, τη δράση και την πολυετή προσφορά του υπηρετώντας με ζήλο
και αυταπάρνηση τα κοινά, με μεράκι και υπευθυνότητα την Ι.Κ. Λάρισας, το Κ.Ι.Σ.
Ελλάδος και τον Ελληνικό Εβραϊσμό. Παράλληλα διετέλεσε άξιος οικογενειάρχης,
με οδηγό του πάντα τις εβραϊκές αξίες. Ο κ. Πρόεδρος τόνισε ιδιαίτερα την αγάπη
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του εκλιπόντος για την Ι.Κ. Λάρισας, όπου, επιδιώκοντας να διατηρήσει την
ιστορική της μνήμη, οραματίστηκε και ξεκίνησε το σπουδαίο έργο της αναστήλωσης
της Ιεράς Συναγωγής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αμέριστη συμπαράστασή του προς
το Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, αλλά και προς όλες τις Ελληνικές Εβραϊκές Κοινότητες.
Το Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ. Ελλάδος, αφού εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την αναπάντεχη
απώλεια του Μωυσή Μαγρίζου,
Αποφάσισε ομόφωνα:
1.
2.
3.
4.
5.

Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία του.
Να εκφωνήσει επικήδειο ο Πρόεδρος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και να
επιδοθεί το παρόν Ψήφισμα.
Να διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό υπέρ της αναστήλωσης της
Ιεράς Συναγωγής Λάρισας.
Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον Εβραϊκό Τύπο.
O Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γεν. Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣΑΑΚ ΕΛΙΕΖΕΡ

•

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
TOY
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ,
2.2.2022:
Παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την εκδημία του Μώρις
Μαγρίζου, διακεκριμένου μέλους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος.
Είχα την τιμή της προσωπικής γνωριμίας και συνεργασίας μαζί του επί πολλών
θεμάτων για τον ελληνικό εβραϊσμό. Άνθρωπος με γνώσεις, χιούμορ και αγάπη
για τη ζωή υπηρέτησε με απαράμιλλη αφοσίωση επί δεκαετίες την Ισραηλιτική
Κοινότητα Λάρισας. Πάντοτε πρόθυμος να διαθέσει τον χρόνο και τις
ικανότητες του προς όφελος της πατρίδας, των ομοθρήσκων, αλλά και της
αγαπημένης του πόλης αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο για
τους νεότερους. Η οικογένειά του έχει αμέτρητους λόγους να είναι περήφανη
για εκείνον.
Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και υποσχόμαστε πως θα εξακολουθήσουμε
να υπηρετούμε τους ίδιους στόχους και αξίες με εκείνον.
Γιώργος Καλαντζής
Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

•

Μήνυμα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα:

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα θρηνεί τον θάνατο του Μώρις Μαγρίζου πρώην
Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και πρώην Αντιπροέδρου του ΚΙΣ.
Ο Μώρις Μαγρίζος είχε πάθος για την εβραϊκή ζωή και ήταν ενεργός στη διατήρηση και
την οικοδόμηση της εβραϊκής κοινοτικής ζωής.
Μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατό του, ο Πρέσβης Γιόσι Αμράνι εξέφρασε τη βαθιά
λύπη του αναπολώντας τις διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και συναντήσεις όπου
το πνεύμα του Μώρις ήταν τόσο ζωντανό.
Η ηγεσία του στην Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας, ανέφερε ο Πρέσβης Αμράνι, η
αφοσίωση και οι προσπάθειές του για την ανακαίνιση της συναγωγής και την ενίσχυση
των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσουν να οδηγούν τον δρόμο μας.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Μαγρίζου και την κοινότητα".
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•

LARISSANET.GR,
Μαγρίζος

2.2.2022:

Ποιος

ήταν ο

Μώρις

Ο Μώρις Μαγρίζος γεννήθηκε το 1949 στην πόλη της Λάρισας από Έλληνες Εβραίους
γονείς. Ήταν ο πρωτότοκος γιος μιας μικροαστικής οικογένειας, που ασχολούνταν με
την κατασκευή επίπλων και διατηρούσαν ένα μικρό εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της
πόλης. Έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στη γειτονιά των Έξι Δρόμων. Όντας ακόμα
έφηβος και παράλληλα με τη φοίτησή του στο σχολείο, βοηθά τον πατέρα του στην
οικογενειακή τους επιχείρηση.
Στην ηλικία των 21 χρόνων και έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις,
παντρεύεται τη σύντροφο της ζωής του, Ρόζα. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες
της εποχής, μαζί αποφασίζουν να ρισκάρουν ανοίγοντας ένα κατάστημα με έπιπλα.
Στηριζόμενος στη σκληρή εργασία και μένοντας πιστός στην πεποίθηση της ατομικής
ευθύνης του κάθε ανθρώπου για την επίτευξή των στόχων του, καταφέρνει να γίνει
γνωστός στον τομέα του. Η κυριότερη, όμως, χρονολογική τομή ως προς την
επαγγελματική του εξέλιξη, θα έρθει λίγο αργότερα, στην ηλικία των 40. Το έτος 1988,
λοιπόν, προχωρά στο άνοιγμα του εκθεσιακού χώρου «Επιπλοδομή», ενός
πολυώροφου ιδιόκτητου κτιρίου. Με σπουδαίες συνεργασίες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, συνεχίζει έως και σήμερα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
επίπλου της χώρας. Σήμερα, βέβαια, έχει περάσει στην επόμενη γενιά, αφού πλέον τη
διευθύνουν η κόρη του, Τζουλιάνα και ο γιός του, Νίνο.
Σε ό,τι αφορά την εθελοντική του δράση, ο Μώρις Μαγρίζος επιτέλεσε, για πολλά χρόνια,
μέλος του Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας και εξελέγη πρόεδρός της το 2002,
θέση που κατέχει μέχρι το 2018. Ταυτόχρονα διατελεί Αντιπρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και είναι μέλος των διαχειριστικών επιτροπών των εν
αδρανεία Κοινοτήτων Χανίων, Καβάλας και Ρόδου.
Στα «Πρόσωπα» είχε δηλώσει: «Οι καιροί είναι επικίνδυνοι. Οι έχθρες, δυστυχώς,
ελλοχεύουν εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα
ρεύματα του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του ακραίου εθνικισμού, που
ανδρώνεται σε όλη την υφήλιο. Δείγμα ημιμάθειας, απαιδευσίας και νωθρότητας των
συνειδήσεων».
Ήταν αισιόδοξος και οραματιστής θετικών εξελίξεων και πίστευε ότι ο κόσμος θα
συνεχίσει να αγωνίζεται διατηρώντας τις ανθρωπιστικές του αξίες και
συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα της συναδέλφωσης προς το κοινό όφελος.

•

«Αποχαιρετώντας το φίλο μου Μώρις
Μαγρίζο….» του Μαρσέλ Σολομών, Προέδρου της Ι.Κ. Βόλου

"Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου για τον αδόκητο θάνατο του Μώρις και να
προσπαθήσω να σκιαγραφήσω την προσωπικότητά του.
Με τον Μώρις, γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια και έκτοτε συνεργαστήκαμε
άψογα, τόσο με την ιδιότητά μας ως πρόεδρων της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Λάρισας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, όσο και ως μέλη του ΔΣ του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Όχι μόνο συνυπάρξαμε, αλλά είχαμε ιδιαίτερη
συνεργασία, εκφράζοντας τις περισσότερες φορές, ταυτόσημες απόψεις.
Στο πέρασμα των χρόνων, αναπτύχθηκε μεταξύ μας εκτίμηση, φιλία και αγάπη, και
κάθε φορά διέκρινα όλα τα προσόντα που τον χαρακτήριζαν.
ΑΡΙΣΤΟΣ οικογενειάρχης και πατέρας, ΑΡΙΣΤΟΣ στην προσφορά, όχι μόνο στον
εβραϊσμό αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, ΑΡΙΣΤΟΣ επαγγελματίας,
ΑΡΙΣΤΟΣ στην κοινωνική του παρουσία και δράση.
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Η εμβληματική του προσωπικότητα θα λείψει από την οικογένειά του αλλά κι από
όλους όσοι των γνώρισαν.
Η ανάμνησή του, όμως, θα είναι για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας .
Αντίο, αγαπημένε μου φίλε".

•

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ των:

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΚΟ
της ΝΔ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ν. Λάρισας Χρήστου Κέλλα, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΑΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ &
ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΛΙΑΚΟΥΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

•

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΜΩΡΙΣ
ΜΑΓΡΙΖΟ: Ι.Κ.
ΑΘΗΝΩΝ, Ι.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ι.Κ.
ΛΑΡΙΣΑΣ, Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ, Ι.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ι.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ι.Κ.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ι.Κ. ΡΟΔΟΥ, Ι.Κ. Χαλκίδας & Ι.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΩΝ,
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
Σε συνέντευξή του στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ της Κυριακής 13.2.2022, και στην
Μαρία Νίκη Γεωργαντά, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μεταξύ άλλων,
απάντησε και στην παρακάτω ερώτηση σχετικά με τη θέση του για την
άρνηση του Ολοκαυτώματος, τον αντισημιτισμό και την εβραϊκή κοινότητα.
[…]
Τέλος και μια προσωπική ερώτηση. Παρά το γεγονός ότι ως υπουργός έχετε
αναλάβει κάποιες κοινωνικές πρωτοβουλίες, σας κατηγορούν για αντισημίτη
και υποστηρικτή των αρνητών του Ολοκαυτώματος, μιας και υποστηρίξατε
θερμά το βιβλίο του πατέρα σας. Τι έχετε να πείτε;
Ξέρω ότι πολλοί θεωρούν πως οι απαντήσεις που δίνω για το συγκεκριμένο θέμα
δεν είναι ειλικρινείς και γίνονται με υστεροβουλία, συνδέοντας εμένα με τις θέσεις
που εκφράζει ο πατέρας μου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στην απάντησή μου.
Πράγματι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με έντονη αντισημιτική επιρροή και
συμμετείχα σε ένα κόμμα που είχε εκφράσει και θέσεις κατά των Εβραίων, χωρίς
να αντιδράσω. Πράγματι, πριν από μερικά χρόνια, υπερασπιζόμενος, ως
συνήγορός του, τον πατέρα μου, αντιπαρατέθηκα σφοδρά με την εβραϊκή ηγεσία
του τόπου και διατύπωσα απόψεις που προσβάλλουν όχι μόνο τους Εβραίους,
αλλά και την ποιότητα της Δημοκρατίας μας.
Έκανα λάθος. Αυτή η παραδοχή δεν είναι μια πολιτική τοποθέτηση, είναι μια
τοποθέτηση αποκατάστασης του δικαίου. Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ότι καταδικάζω
κατηγορηματικά τον αντισημιτισμό σε κάθε μορφή. Από την άσκηση βίας και τη
ρητορική μίσους μέχρι τους βανδαλισμούς συναγωγών και νεκροταφείων. Ο
αναθεωρητισμός του Ολοκαυτώματος, η επιχείρηση δηλαδή να ξαναγραφτεί η
Ιστορία με όρους που διαψεύδουν ή υποτιμούν αυτό το έγκλημα, συνιστά
προσβολή και στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων θυμάτων του, αλλά και κίνδυνο
για τη Δημοκρατία μας. Αυτή την επιχείρηση αναθεωρητισμού της Ιστορίας και
άρνησης του Ολοκαυτώματος την καταδικάζω απερίφραστα. Ο σεβασμός μου στα
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θύματα του Ολοκαυτώματος, αλλά και προς τους Εβραίους συμπολίτες μας δεν
είναι μια πολιτική πράξη, αλλά μια στάση αρχής από έναν άνθρωπο που
αντιλαμβάνεται ότι έχει διαπράξει λάθη στο συγκεκριμένο θέμα. […]
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 13.2.2022

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μνήμες από την παρουσία των
εβραίων
στην
Ξάνθη
ζωντάνεψαν
την
Κυριακή
20.2.2022
με
τα
αποκαλυπτήρια του Μνημείου
Ολοκαυτώματος στην Ξάνθη.
Το ΚΙΣΕ, με τη συνεργασία του
Δήμου και το ΠΑΚΕΘΡΑ,
διοργάνωσε εκδήλωση για τα
αποκαλυπτήρια του Μνημείου
Ολοκαυτώματος, στο πλαίσιο
της Ελληνικής Προεδρίας του
IHRA, στην μνήμη των 526 Εβραίων της Ξάνθης που εξοντώθηκαν στο
Ολοκαύτωμα. Στη βάση του Μνημείου, το οποίο συμβολικά τοποθετήθηκε στην
πλατεία Ελευθερίας της Ξάνθης, έχουν μπει 526 βότσαλα, όσοι οι Εβραίοι της
Ξάνθης που εξοντώθηκαν από τους Ναζί, καθώς και τμήματα δυο σιδηροδρομικών
ραγών που συμβολίζουν την πορεία τους προς το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην
Τρεμπλίνκα.
Μετά τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, ο εκπρόσωπος του
τοποτηρητή της Μουφτείας, ιμάμης Εμπλιούκ Ραμαντάν και ο Ραββίνος
Θεσσαλονίκης Ααρών Ισραέλ, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ειρηνικής συμβίωσης
Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, με την κοινή φωτογράφισή τους
μπροστά από το Μνημείο, καθώς η Θράκη αποτελεί πρότυπο αυτής της
συμβίωσης.
Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων παρέστησαν οι Υφυπουργοί Παιδείας Άγγελος
Συρίγος και Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων
Γιώργος Καλαντζής, οι βουλευτές Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν και Σπύρος
Τσιλιγγίρης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης του
Υπουργείου Εξωτερικών Συμεών Τέγος, ο Αντιπερειφερειάρχης Ξάνθης
Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο Διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού με έδρα την Ξάνθη,
Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Διοικητής της Αστυνομίας ΑΠΘ Πασχάλης
Συριτούδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης Πασχάλης Γιώρης, ο Διοικητής της
Πυροσβεστικής ΑΜΘ Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Κούκουρας, ο Πρύτανης και ο
Αντιπρύτανης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρος
Πολυχρονίδης και Φώτης Μάρης, οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας, Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης, Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης,
Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος, Μύκης Ριτβάν Ντελή Χουσεΐν, Τοπείρου Θωμάς
Μίχογλου, Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου, Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης,
Ίασμου Οντέρ Μουμίν, Δοξάτου Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, ο αναπληρωτής
Μητροπολίτης Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος Οβανέζ Σαγντεζιάν, από το ΚΙΣΕ
παρέστησαν επίσης ο γενικός γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ και ο γενικός Ταμίας
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Δανιήλ Μπεναρδούτ, εκπρόσωποι εβραϊκών κοινοτήτων και οργανώσεων, καθώς
και πλήθος κόσμου.
Πριν από την τελετή οι επίσημοι επισκέφθηκαν το εβραϊκό νεκροταφείο Ξάνθης,
όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Θεσσαλονίκης Ααρών
Ισραέλ και στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης υποδέχθηκε
και καλωσόρισε τους επίσημους προσκεκλημένους στο Δημαρχείο. Στη συνέχεια
όλοι μαζί περπάτησαν μέχρι την πλατεία Ελευθερίας όπου έγινε η εκδήλωση, η
οποία ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραββίνο Θεσσαλονίκης Ααρών
Ισραέλ.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δήμαρχου Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελη, ο
οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα η Ξάνθη αποδίδει την οφειλόμενη τιμή
στη μνήμη των 526 Εβραίων που είχαν την απάνθρωπη μοίρα όλων των ομοδόξων
τους στην Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να εκπέμψουμε από την Ξάνθη, από αυτή την
ιστορική πολιτιστικά πολύμορφη και υπέροχη πλευρά της Ελληνικής επικράτειας,
το μήνυμα της ανθρωπιάς της αλληλεγγύης της δικαιοσύνης και της ειρήνης». Στον
χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος
Μέτιος χαρακτήρισε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου ως «Πράξη μνήμης» και
υπογράμμισε ότι «Η σημερινή μέρα ας έχει επιπλέον και το χαρακτήρα της μνήμης
της αρμονικής συνύπαρξης Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων κι ανάδειξης
του πλούτου που σημαίνει για τον τόπο μας αυτή η πολυπολιτισμικότητα σήμερα.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ο σεβασμός και η ανεκτικότητα είναι τα μεγάλα
ζητούμενα. Οφείλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε παρόμοια εγκλήματα να
μην επαναληφθούν». Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Πρέσβη του Ισραήλ Γιόσι
Αμράνι, ο οποίος αναφέρθηκε στην μικρή κοινότητα των Εβραίων στην Ξάνθη –
που συνυπήρχαν με Χριστιανούς και Μουσουλμάνους – που συνεισέφερε στην
κοινωνία, ενώ ευχήθηκε τόσο το μνημείο της Ξάνθης, όσο και το Εβραϊκό Μουσείο
της Θεσσαλονίκης, να είναι μια υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι δεν ξεχνούν. «Δεν
μπορούμε να φέρουμε πίσω τις χαμένες ζωές. Χάθηκαν για πάντα» τόνισε μεταξύ
άλλων, εξηγώντας ότι η μεταφορά αυτή των τραγικών συμβάντων στις νεότερες
γενιές μπορεί να οδηγήσει σε έναν «καλύτερο πολιτισμό» στην ανθρωπότητα.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος
Γιώργος Πολυδωράκης στον χαιρετισμό του εξέφρασε την συγκίνησή του για την
παρουσία του στην εκδήλωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Η μνήμη είναι
στοιχειώδης υποχρέωση μας. Απόλυτη ευθύνη και καθήκον όλων όσοι επιλέγουμε
και ονομαζόμαστε κοινωνοί των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αξιών, είναι να
τιμούμε τα θύματα και τους επιζώντες, να αναλογιζόμαστε την κληρονομία τους και
να δρούμε αναλόγως…».
Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας Δαυίδ
Σαλτιέλ στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «Με αυτό το σεμνό Μνημείο η μνήμη των
Ξανθιωτών Εβραίων γίνεται φάρος άσβεστος για να θυμίζει πως ότι έγινε τότε,
μπορεί να ξανασυμβεί σε κάθε κοινωνία, όσο εξελιγμένη και αν είναι, σε κάθε πόλη,
όσο σύγχρονη και αν είναι, σε κάθε χρονική στιγμή στην ιστορία». «Είναι χρέος
μας να κατανοούμε όλες τις πτυχές της ιστορίας και παράλληλα να υπερτονίζουμε
τις πράξεις ανθρωπιάς και ότι αυτές είναι που μας διδάσκουν ότι κάθε άνθρωπος
μπορεί να κάνει τη διαφορά», σημείωσε. Ως προς το Μνημείο του Ολοκαυτώματος
είπε ότι «θα γίνει σημείο αναφοράς και προσκυνήματος αλλά και εφαλτήριο για
δημιουργία πρωτοβουλιών μνήμης και εκπαιδευτικών δράσεων, ένα ζωντανό
εργαλείο διάδρασης με την ιστορία».
Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επεσήμανε μεταξύ
άλλων ότι "Ως κυβέρνηση και ειδικότερα ως υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
υπογραμμίζουμε τη σημασία της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα, προωθούμε τη
διδασκαλία της θηριωδίας του ναζισμού από πολύ νωρίς στα παιδιά μας.
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Πραγματοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία
του Ολοκαυτώματος. Συνεργαζόμαστε με αρμόδιους φορείς. Αναλαμβάνουμε
δράσεις ευαισθητοποίησης. Με όπλο μας τη γνώση διασφαλίζουμε την ιστορική
μνήμη και την ενδελεχή μελέτη και διδασκαλία των γεγονότων, μέσα από την
καλλιέργεια αξιών, όπως ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, τα
ιδανικά του δημοκρατικού πολιτεύματος και της ενεργού πολιτειότητας από μικρή
ηλικία. Διασφαλίζουμε ότι δεν θα μείνει ποτέ ξανά καμία χαραμάδα ανοιχτή που θα
επιτρέψει την αναβίωση του φασισμού, του αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας".
Στη συνέχεια αναγνώστηκε μήνυμα του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο
οποίος δεν παρέστη λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων.
Ακολούθησε η προβολή των βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων του Αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος ανέφερε ότι «Η Θράκη είναι ένας τόπος που
αποτελεί και σύμβολο συνύπαρξης, συμβίωσης, ανοχής και αλληλεγγύης, είναι
ένας τόπος που αντικατοπτρίζει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ένα μοντέλο κοινωνίας
που μας χωράει όλους», του δημοσιογράφου Μωυσή Λίτση, που αναφέρθηκε
στην οικογένειά του η οποία ζούσε στην Ξάνθη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1920 και μετά μετοίκησε στην Αθήνα, απ' όπου τον Μάρτιο του 1943, πολλά μέλη
της συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς όπου βρήκαν τραγικό θάνατο
και της οικογένειας Μπραουνστόουν, η οποία ζούσε προπολεμικά στην Ξάνθη
και συνελήφθη -μαζί με όλες τις άλλες οικογένειες των Εβραίων της πόληςοδηγήθηκε στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα, όπου 50 συνολικά μέλη της, από
Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, βρήκαν τραγικό θάνατο.
Η προβολή ολοκληρώθηκε με το βίντεο «Η εβραϊκή μνήμη στην Ξάνθη», που
αποτελεί μια νοσταλγική αναπόληση της παλιάς Ξάνθης και της δραστήριας
εβραϊκής κοινότητας, το οποίο επιμελήθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.
Στοιχεία για την ιστορία των Εβραίων της Ξάνθης παρουσίασε ο Βασίλης
Ριτζαλέος, μέλος του ΕΔΙΠ του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο κ. Ριτζαλέος τόνισε στην ομιλία του: «Την «πιο μεγάλη νύχτα» στην ιστορία των
Εβραίων της Ξάνθης, στις 3 προς 4 Μαρτίου του 1943, ο διευθυντής της
καπνεμπορικής εταιρείας CommercialΓεουδά Περαχιά βρήκε καταφύγιο σε φιλικό
χριστιανικό σπίτι στη γειτονική Καβάλα και αργότερα διέφυγε στη γερμανική ζώνη
κατοχής. Ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε εκείνο το βράδυ στο «μάζεμα των
Εβραίων», όπως έμεινε στη συλλογική μνήμη. Μεταπολεμικά επέστρεψε στην
Ξάνθη και αφιέρωσε τη ζωή και το συγγραφικό του έργο στη διατήρηση της μνήμης
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος μέχρι το τέλος της ζωής του το 1970». «Ποιοί
ήταν οι Εβραίοι της πόλης; Ήταν απόγονοι των σεφαραδιτών Εβραίων που
εκδιώχθηκαν από την Ισπανία και βρήκαν καταφύγιο στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία μετά το 1492. Κεντρικό στοιχείο του πολιτισμού τους ήταν η
ισπανοεβραϊκή γλώσσα, τα «ισπανικά» ή λαδίνο. Οι πρώτες εβραϊκές οικογένειες
εγκαταστάθηκαν στην Ξάνθη πιθανότατα γύρω στο 1875. Στις αρχές του 20ού
αιώνα, όταν η πόλη εξελίσσεται σε σημαντικό καπνεμπορικό κέντρο, 234 Εβραίοι
απογράφονται στην πόλη από τις οθωμανικές αρχές (τα 2/3 είναι καπνεργάτες και
διαμένουν προσωρινά όσο διαρκεί ο κύκλος της εργασίας στις καπναποθήκες).
Προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, την Αδριανούπολη, την Κομοτηνή και πόλεις
της σημερινής Βουλγαρίας. Πρόκειται κυρίως για φτωχούς βιοπαλαιστές από τις
εργατικές τάξεις των οθωμανικών κέντρων, αλλά και τεχνίτες, έμπορους
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υφασμάτων,
εταιρειών».

αργυραμοιβούς,

υπαλλήλους

και

διευθυντές

καπνεμπορικών

Η δεκαετία του 1920, σημαδεμένη από τους Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες
της Μικρασιατικής Καταστροφής, γεννά ελπίδες σε όλους με την ανάκαμψη του
καπνεμπορίου. Η Κομμέρσιαλ, η Χέρτζογκ, η Σπήρερ είναι σημαντικές
καπνεμπορικές εταιρείες εβραϊκών συμφερόντων. Ο Νταβίντ Αρδίττι διατηρεί
καπνοβιομηχανία στην πόλη. Ο εβραϊκός πληθυσμός αυξάνεται (φτάνει τους 700
έως 800), η Κοινότητα αποκτά μεγάλη συναγωγή, ένα άνετο διώροφο κτήριο για το
σχολείο και τη λέσχη στη συνοικία Χατζησταύρου (των Αγίων Αποστόλων) χάρη σε
κληροδότημα του πολυσχιδούς επιχειρηματία Ισαάκ Ντανιέλ και τραπεζικό
δανεισμό. Οι περισσότεροι της εργατικής τάξης ζουν στην παραπάνω μικτή
περιοχή ενώ οι πιο εύποροι προτιμούν την Παλιά πόλη. Το αρχοντικό του
ευεργέτη της κοινότητας Ντανιέλ αποτελεί ένα κόσμημα της αρχιτεκτονικής
και έχει αξιοποιηθεί από τον Δήμο. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
έπληξε την εβραϊκή κοινότητα, όπως και το σύνολο του πληθυσμού στο
καπνεμπορικό κέντρο με τον εξαγωγικό προσανατολισμό. Μέχρι την έναρξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετοί άνεργοι Εβραίοι αναχωρούν για τη
Θεσσαλονίκη ή μεταναστεύουν στην τότε Παλαιστίνη και τη Νότια Αμερική. Ολοένα
και πιο συχνά η κοινότητα και τα ιδρύματά της αναζητούν την οικονομική στήριξη
της κυβέρνησης και του δημοτικού συμβουλίου όπου διαθέτουν και εκπροσώπηση.
Στο τέλος της δεκαετίας του '20 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄30, άρχισαν να
κυκλοφορούν αντισημιτικές προκηρύξεις πατριωτικών οργανώσεων οι οποίες
αμφισβητούσαν τον πατριωτισμό των Ελλήνων Εβραίων στην Ξάνθη. Η απάντηση
δόθηκε τόσο από τις ελληνικές αρχές όσο και από τους νέους της κοινότητας στο
Αλβανικό Μέτωπο. Ένας από τους Εβραίους πολεμιστές της Ξάνθης ήταν ο Λούης
Κοέν, που έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο Κρόνος στην Εθνική Αντίσταση. Στο
άκουσμα της καθόδου του γερμανικού και βουλγαρικού στρατού κάποιες εβραϊκές
οικογένειες φεύγουν από την πόλη.
Τις πρώτες πρωινές ώρες στις 4 Μαρτίου του 1943, ύστερα από τους
πανηγυρισμούς και τις παρελάσεις των αρχών κατοχής και των εποίκων για την
εθνική εορτή, σε ανάμνηση της δημιουργίας της Μεγάλης Βουλγαρίας στους χάρτες
της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, έγινε η σύλληψη όλων των Εβραίων της πόλης
από τη βουλγαρική αστυνομία. Χωρίς γερμανική συμμετοχή. Με την έγκριση του
Βασιλιά Μπόρις Γ’ και της κυβέρνησης Φίλοφ. Στις περισσότερες επίσημες
αναφορές γίνεται λόγος για 526 Έλληνες Εβραίους εκτοπισμένους από την Ξάνθη.
Μεταφέρονται με τρένο στην πόλη Ντούπνιτσα της Βουλγαρίας και από εκεί στο
ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία».
Όπως είπε, το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, θα προσφέρει στους
φοιτητές του δύο μαθήματα για την εβραϊκή ιστορία και το Ολοκαύτωμα στο νέο
πρόγραμμα σπουδών, αρχίζοντας από το επόμενο εξάμηνο.
Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης ο Βασίλης
Αϊβαλιώτης αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του εβραϊκού νεκροταφείου στην
Ξάνθη, στην τοποθέτηση πινακίδων σε διάφορα σημεία της πόλης που έχουν να
κάνουν με την εβραϊκή ιστορία της, όπως και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες που
βρίσκονται σε εξέλιξη. Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο μίλησε για το τι συμβολίζει η
τοποθέτηση του Μνημείου στο συγκεκριμένο σημείο καθώς αντικρίζει την συνοικία
των 12 Αποστόλων βασική περιοχή κατοικίας των μελών της πάλαι ποτέ εβραϊκής
κοινότητας Ξάνθης.
Στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ολοκαυτώματος από την
Υπουργό Παιδείας, τον Δήμαρχο Ξάνθης και τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ, τηρήθηκε ενός
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λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική του
Δήμου Ξάνθης.
Στεφάνια στο Μνημείο κατέθεσαν η Υπουργός Παιδείας, ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας, Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ο
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Μπαράν Μπουρχάν, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας, ο πρόεδρος του IHRA, ο διευθυντής του Γραφείου Πολιτικών
Υπόθεσαν Θράκης του υπουργείου Εξωτερικών Συμεών Τέγος, οι πρέσβεις
του Ισραήλ, του Καναδά Μάρκ Άλεν, της Πολωνίας Άρθουρ Λόμπαρτ, η Γενική
Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμπεθ Λι, ο Επιτετραμμένος της
Πρεσβείας της Ελβετίας Μαρκ Μπρουσέ, ο πρόξενος της Γερμανίας στη
Θεσσαλονίκη Κάρστεν Μίλερ, η Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Αυστρίας
Μαρτίνα Χέρμαν, ο πρόξενος της Σουηδίας στη Θεσσαλονίκη Ιωάννης Ακκάς,
ο υποπρόξενος του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στην Κομοτηνή
Μπάρις Κούλχα, ο επίτιμος πρόξενος της Ισπανίας στη Θεσσαλονίκη Σαμ
Ναχμίας, ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Αγγελος
Χουδελούδης, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, εκπρόσωποι
των σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι εβραϊκών
οργανισμών και κοινοτήτων από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τη
Λάρισα, τον Βόλο, τη Ρόδο και την Καβάλα.
Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον χαιρετισμό του Μητροπολίτη Ξάνθης και
Περιθεωρίου κ. Παντελεήμωνα ο οποίος τόνισε ότι «Η Ξάνθη και οι πολίτες της
σήμερα εξοφλούν ένα χρέος προς τους Εβραίους συμπολίτες μας. Ευχόμαστε και
προσευχόμαστε για την ειρήνη και την ειρηνική συμβίωση όλου του κόσμου. Και η
Θράκη και η Ξάνθη αποτελούν ένα πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης ανθρώπων με
διαφορετική πίστη και διαφορετικό πολιτισμό και ευχόμαστε να μην επιτρέψει ο
Θεός κανένας λαός σε κανένα σημείο του κόσμου να γνωρίσει ξανά μία τέτοια
θηριωδία».
Ο εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση μουσικού προγράμματος από την
σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και τη φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ Ι.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, υπό την προεδρία του κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ, αποφάσισε να παραχωρήσει ως δωρεά προς την Ισραηλιτική Κοινότητα
Αθηνών το ακίνητο της παιδικής χαράς για τους σκοπούς του Lauder Σχολείου της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, με αποκλειστικό στόχο η παιδική χαρά να
χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των παιδιών του
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.
Την Τετάρτη 23.2.2022, ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και ο Πρόεδρος της
Ι.Κ. Αθηνών Αλβέρτος Ταραμπουλούς υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία
μεταβίβασης, τα έξοδα και οι φόροι της οποίας καλύφθηκαν με δωρεά
ομοθρήσκου.
Η συνάντηση των δύο Προέδρων διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και η συζήτηση
εστιάστηκε κυρίως σε θέματα επικαιρότητας που αφορούν στον ελληνικό
εβραϊσμό.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
– Συνάντηση με Έλληνες αξιωματούχους και με την ηγεσία του
Ελληνικού Εβραϊσμού
Ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ πραγματοποίησε την
Πέμπτη 24.2.2022 επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Η επίσκεψη έγινε υπό την σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η οποία
αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις που είχε ο κ. Χέρτζογκ με
όλους τους Έλληνες αξιωματούχους.
Το πρωί ο Πρόεδρος του Ισραήλ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έλαβε χώρα η
επίσημη τελετή υποδοχής και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντησή του με
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κατά τη συζήτηση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενη στις διμερείς
σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι δύο χώρες μας, ειδικά τα
τελευταία χρόνια, έχουν μια στρατηγική σχέση, που κυρίως οφείλεται στη φιλία
μεταξύ των λαών, αλλά και στο κοινό τους όραμα για την ασφάλεια και την
σταθερότητα στην περιοχή». Από την πλευρά του, ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ, αφού
ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την θερμή υποδοχή σημείωσε ότι η επίσκεψή του
έρχεται να τονίσει τις άριστες σχέσεις, που ήδη υπάρχουν μεταξύ των δυο κρατών,
αλλά και να εστιάσει στο τι περισσότερο μπορεί να γίνει για να αναπτυχθεί
περαιτέρω η σχέση αυτή για το καλό της Ανατολικής Μεσογείου.
Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο
αντιπροσωπειών και στη συνέχεια ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ μετέβη στο Μέγαρο
Μαξίμου για κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για τις διμερείς πολιτικές, αμυντικές
και οικονομικές σχέσεις, την πορεία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας και τις
γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και για θέματα ειδικότερου
ενδιαφέροντος, με τον κ. Μητσοτάκη να ενημερώνει τον Ισραηλινό Πρόεδρο και για
την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις
κινήσεις της Ελλάδας για την αντιμετώπισή της.
Ακολούθησε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν
του Προέδρου του Ισραήλ η Ελληνίδα Πρόεδρος κα Σακελλαροπούλου. Στο γεύμα
παρακάθησαν η ελληνική πολιτική ηγεσία και εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού
ο Πρόεδρος και ο Γεν. Ταμίας του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και Δανιήλ Μπεναρδούτ και
ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών Αλβέρτος Ταραμπουλούς.
Στη συνέχεια, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό
Μέγαρο, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης απένειμε στον Ισραηλινό
Πρόεδρο την ύψιστη διάκριση της ελληνικής πρωτεύουσας, το «Χρυσό Μετάλλιο
Αξίας της Πόλεως των Αθηνών».
«Είμαστε δύο έθνη με μακραίωνη ιστορία, που ταξιδεύουν ανά τους αιώνες σε
διαρκή διάλογο, αέναη ώσμωση, συνύπαρξη και εν τέλει συμβίωση», είπε ο
δήμαρχος Αθηναίων, καλωσορίζοντας τον κ. Χέρτζογκ στην Αθήνα και τόνισε
μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Αθηναίων «συμμετέχει υπερήφανα μεταξύ άλλων σε
στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού που αφορά όλους
μας. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχαμε στη διεθνή εκστρατεία του
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Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου και φωταγωγήσαμε το Δημαρχιακό Μέγαρο με
μια λέξη #ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ (#WEREMEMBER) δηλώνοντας ξεκάθαρα το Ποτέ ξανά».
Εστιάζοντας στις ελληνοισραηλινές σχέσεις ο δήμαρχος της Αθήνας σημείωσε ότι
«πολλαπλασιάζονται οι διαπολιτιστικές ανταλλαγές των πρωτευουσών των δύο
χωρών, χτίζοντας "γέφυρες" συνεργασίας, κατανόησης και φιλίας», και αναφέρθηκε
και στην τοιχογραφία "Κύματα", η οποία κοσμεί την πρόσοψη κτιρίου που βρίσκεται
στην "καρδιά" της Αθήνας και φέρει, είπε, «τα χρώματα των σημαιών των χωρών
μας».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή
του για το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλης των Αθηνών που του απονεμήθηκε,
υπογραμμίζοντας ότι «η Αθήνα είναι η πόλη η οποία φέρει τις πιο σημαντικές αξίες
για ολόκληρη την ανθρωπότητα». Περεταίρω, μίλησε και για τους ισχυρούς
δεσμούς, ανάμεσα στους δύο λαούς και ευχαρίστησε θερμά τον κ. Μπακογιάννη
για την άριστη συνεργασία που ο ίδιος διατηρεί με την εβραϊκή κοινότητα της
Αθήνας που, όπως είπε, είναι μία από τις αρχαιότερες στον κόσμο και η οποία
κατάφερε «να ξεπεράσει το Ολοκαύτωμα, να αντισταθεί και να δημιουργήσει μία
κατάσταση ισχύος και επιτυχίας».
Στην τελετή δυναμικό παρόν έδωσε και η ελληνοεβραϊκή κοινότητα με
εκπροσώπους από το ΚΙΣΕ, τον ΟΠΑΙΕ, το ΕΜΕ, τις Ι.Κ. Ελλάδος και διευρυμένη
αντιπροσωπεία της Ι.Κ. Αθηνών.
Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Χέρτζογκ
στη Βουλή και συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος
απένειμε στον Ισραηλινό Πρόεδρο το «Χρυσό
Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων», ενώ του
προσέφερε το μεταφρασμένο στα ελληνικά,
βιβλίο του πατέρα του Χαϊμ Χέρτζογκ «Ο
Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ», που εκδόθηκε το
1977 από το ΓΕΣ και μοιράστηκε σε όλους τους
ανώτατους
αξιωματικούς
της
Ελλάδας
προκειμένου -όπως είπε- «να διδαχθούν από
την σθεναρή αντιμετώπιση που έδειξε η χώρα
σας σε αυτόν τον πόλεμο».
Στη συνάντηση παρέστη το προεδρείο της
Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ, αποτελούμενο
από τους βουλευτές Δημήτρη Καιρίδη, Όλγα
Κεφαλογιάννη και Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο
Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης και Βασίλης
Μπαγιώκος, ο Διπλωματικός Σύμβουλος της Βουλής, Πρέσβης Κωνσταντίνος
Οικονομίδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ Κυριάκος Λουκάκης.
Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βουλής ξενάγησε τον Πρόεδρο του Ισραήλ
στο κτήριο του Κοινοβουλίου δείχνοντάς του και τη μαρμάρινη αναθηματική στήλη
με τα χαραγμένα ονόματα των Ελλήνων Εβραίων βουλευτών, θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στο Περιστύλιο της Βουλής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ισραήλ συναντήθηκε με τον Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος στην προσφώνησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η επίσκεψή σας πιστεύω
ότι υπογραμμίζει τη σημασία των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, που είναι ιδιαίτερα
κρίσιμες πιστεύω, στη βάση πάντοτε του αμοιβαίου συμφέροντος και της
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σταθερότητας στην περιοχή. Σταθερότητα και συνεργασία που είναι αναγκαία όσο
ποτέ άλλοτε για την ευρύτερη περιοχή». Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος του
Ισραήλ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία
που δίνετε και χάρη σε εσάς μπόρεσε να προαχθεί η τριμερής συνεργασία των
χωρών μας με την Κύπρο».

Συνάντηση με τον Ελληνικό Εβραϊσμό

Στη μονοήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα, και παρά το εξαιρετικά βαρύ
πρόγραμμα, ο Πρόεδρος του Ισραήλ είχε ιδιαίτερη συνάντηση με εκπροσώπους
του Ελληνικού Εβραϊσμού και διευρυμένη αντιπροσωπεία της ΕΝΕ, στην παρουσία
της οποίας έδωσε μεγάλη βαρύτητα τονίζοντας ότι πρόκειται για το μέλλον του
Εβραϊσμού.
Η συνάντηση έγινε σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου. Τον Ισραηλινό Πρόεδρο
υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ και ο Πρέσβης του Ισραήλ στην
Ελλάδα Γιόσι Αμράνι. Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ καλωσόρισε τον κ. Χέρτζογκ και τον
ενημέρωσε για τα κυριότερα θέματα και τις δράσεις του Ελληνικού Εβραϊσμού,
αναφερόμενος και στον ρόλο της ελληνεβραϊκής κοινότητας ως συνδετικού
κρίκου μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
Από την πλευρά του ο κ. Χέρτζογκ μίλησε για τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών,
δήλωσε θαυμαστής της ελληνοεβραϊκής ιστορίας και αναφέρθηκε στη σημασία που
αποδίδει το Ισραήλ στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων σε όλα τα
επίπεδα. Ξεχωριστή μνεία έκανε στη νεολαία, μιλώντας για το έργο του Εβραϊκού
Πρακτορείου, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος επί τριετία μέχρι την εκλογή του ως
Πρόεδρος του Ισραήλ. Ο κ. Χέρτζογκ δέχθηκε ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση
την οποία συντόνισε ο Γ.Γ. του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ελιέζερ.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το Μουσείο Ολοκαυτώματος της
Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης με τον
πρωθυπουργό, ο αντισημιτισμός, η εκπαίδευση, η ενέργεια και η τεχνολογία, αλλά
και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις της διεθνώς αλλά και για
το Ισραήλ, καθώς και το θέμα των αμάχων που εγκαταλείπουν τη χώρα.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίδοση αναμνηστικού δώρου από τον
Πρόεδρο του ΚΙΣΕ στον Ισραηλινό Πρόεδρο «για να θυμάστε τη γνωριμία σας και
τους δεσμούς σας με την ελληνοεβραϊκή κοινότητα», όπως χαρακτηριστικά είπε ο
κ. Σαλτιέλ. Το δώρο -που απεικονίζει την πρόσοψη του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης χαραγμένη σε πλέξιγκλας, με ασημένιες λεπτομέρειες- έδωσε την
αφορμή στον κ. Χέρτζογκ να ευχηθεί την σύντομη πραγματοποίηση του Μουσείου
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Ολοκαυτώματος και την επιθυμία να έρθει και πάλι στη χώρα μας για να το
επισκεφθεί.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ
ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ
Στις 25 και τις 26 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του διεθνούς
συνεδρίου με θέμα «Ολοκαύτωμα, γενοκτονίες και μαζικές θηριωδίες: Θυμόμαστε
το παρελθόν για να προφυλάξουμε το μέλλον», στο ξενοδοχείο Elite City Resort
στην Καλαμάτα, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και την Μητρόπολη Μεσσηνίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας
των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Ιδρύματος Fulbright Ελλάδας και εντάχθηκε στο
πλαίσιο δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας του IHRA.
Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυναν η υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως με τηλεδιάσκεψη, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομος, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Γιόσι Αμράνι, ο πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ με τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος του IHRA Γιώργος
Πολυδωράκης και μέσω τηλεδιάσκεψης ο διευθύνων σύμβουλος της AJC Ντέιβιντ
Χάρις.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου, ο
οποίος ανέφερε ότι το Συνέδριο είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά το μείζον θέμα
του Ολοκαυτώματος και των γενοκτονιών κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις
προσωπικότητες που συμμετείχαν, ενώ εξήρε και τη σπουδαιότητα διεξαγωγής
μιας τέτοιας διοργάνωσης στην πόλη της Καλαμάτας. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία της πρώτης ημέρας εργασιών από τον
διευθύνοντα σύμβουλο του WJRO Μαρκ Βάιτζμαν με θέμα «Γιατί το Ολοκαύτωμα
έχει σημασία: Το Ολοκαύτωμα και ο αγώνας για την ιστορία σε έναν
κατακερματισμένο κόσμο».
Ακολούθησαν εισηγήσεις με θέμα «Πολιτικές για ένα μέλλον χωρίς θηριωδίες. Δεν
ξεχνάμε – Ποτέ ξανά», οι οποίες αφορούσαν τον συστηματικό διωγμό και τη
γενοκτονία των Εβραίων και άλλων εθνικών και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τον συντονισμό της πρώτης ημέρας εργασιών είχε η
ευρωβουλευτής Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.
Στη συνέχεια έγινε εισήγηση διαδικτυακά από την διευθύντρια του ΕΜΕ Ζανέτ
Μπαττίνου με θέμα «Σκέψεις πάνω στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα», η οποία
αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό έργο του ΕΜΕ.
Η δεύτερη μέρα των εργασιών ήταν αφιερωμένη στην ανθρωπογεωγραφία του
Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών και στη μνήμη και διαμόρφωση του
μέλλοντος, και περιελάμβανε μεταξύ άλλων τις εισηγήσεις του Μητροπολίτη
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου με θέμα «Το ήθος της Ορθοδοξίας έναντι του
Ολοκαυτώματος και της Γενοκτονίας» και του υφυπουργού Παιδείας Αγγέλου
Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής με
θέμα «Ο νομικός ορισμός της γενοκτονίας: από την πράξη στη θεωρία». Η ενότητα
αυτή περιελάμβανε και άλλες ενδιαφέρουσες ομιλίες από διακεκριμένες
προσωπικότητες και υπεύθυνες του συντονισμού των εργασιών ήταν οι κυρίες
Φωτεινή Τομαή, πρέσβης ε.τ. και Ελπίδα Οικονομίδη, δημοσιογράφος.
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Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου απονεμήθηκαν τα βραβεία του 8ου μαθητικού
διαγωνισμού δημιουργίας βίντεο για το Ολοκαύτωμα στα πέντε Σχολεία που
διακρίθηκαν φέτος. Στο Συνέδριο παρέστησαν για να παραλάβουν το βραβείο
εκπρόσωποι και μαθητές του ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα (Κρήτης) για το βίντεο
«Θάλασσα Μνήμη» το οποίο επιδόθηκε από τον Σεβασιμώτατο Μητροπολίτη
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο και τον πρόεδρο του ΕΜΕ κ. Μάκη Μάτσα και
το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα για το βίντεο «ARBEIT MACHT FREI» το
οποίο επιδόθηκε από τους εκπροσώπους του ΚΙΣΕ στο Συνέδριο, τον γενικό
γραμματέα Βίκτωρα Ελιέζερ και τον γενικό ταμία Δανιήλ Μπεναρδούτ, μαζί με
τον εκπρόσωπο της Εβραϊκής Νεολαίας Ελλάδας Σαμ Ναμία. Τα βραβεία των
Σχολείων που δεν παρέστησαν στο Συνέδριο, αλλά συνδέθηκαν διαδικτυακά,
δηλαδή του Μουσικού Σχολείου Αθήνας για τα βίντεο «Ένα αστέρι μια φορά»
και «Ανθρώπων ίχνη», καθώς του 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνών για το
βίντεο «7 ακόμη» παρέλαβε εκ μέρους τους, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων
κ. Γιώργος Καλαντζής.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου το ΚΙΣΕ απέστειλε στις 28.2.2022 το
ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα:
"Με βαθιά θλίψη το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος πληροφορήθηκε την
απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου και εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του
Ελληνικού Εβραϊσμού. Προσωπικότητα με όραμα και έμπνευση, ακούραστη
ενέργεια και ανοιχτό πνεύμα, η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου προσέφερε τα
μέγιστα στην ελληνική δημόσια ζωή με προσήλωση και συνέπεια στις αρχές της
δημοκρατίας, από όποια θέση κι αν ανέλαβε, προσδίδοντας κύρος, εμπνέοντας
εμπιστοσύνη και επιτελώντας πολυεπίπεδο έργο προς όφελος της κοινωνίας.
Η συμβολή της στη μνήμη του Ολοκαυτώματος ήταν καταλυτική αφού ως
Υπουργός Παιδείας υλοποίησε για πρώτη φορά τον θεσμό των εκπαιδευτικών
επισκέψεων μαθητών στο Άουσβιτς. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός έχασε μια ανεκτίμητη
φίλη. Ας είναι το έργο της παράδειγμα για όλους και η μνήμη της ευλογία για τους
οικείους της.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ
Ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ
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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
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 επισκέφτηκε το Μνημείο Ολοκαυτώματος στην
Αθήνα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας ύστερα από δική του
πρωτοβουλία εν όψει της παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος στις 27
Ιανουαρίου.
Τον υποδέχτηκαν ο Γενικός Ταμίας του ΚΙΣΕ, Δανιήλ Μπεναρδούτ, η Διευθύντρια
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κα Τάλυ Μαΐρ και το μέλος της Ι.Κ. Αθηνών,
κ. Βενιαμίν Μπατής.
Ο κ. Τσιάρας, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος τοποθέτησε
πέτρα στο Μνημείο σύμφωνα με το Εβραϊκό έθιμο.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, τιμώντας την Ημέρα
Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος
συνδιοργάνωσαν τη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 μια σεμνή τελετή, μέσα σε
συνθήκες πανδημίας, με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος
παρουσία των Αρχών και επισήμων, ομιλίες, καθώς και απόδοση τιμητικής
διάκρισης στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά από
την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα
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Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος — του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του
20ου αιώνα, του μεγαλύτερου εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του πλέον
οδυνηρού τραύματος στο σώμα της Ευρώπης. […] Τιμάμε παράλληλα την Ημέρα
Μνήμης των Ελλήνων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Για μας, τους
Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους συμπατριώτες μας, χάνοντας
ταυτόχρονα και ένα σημαντικό κομμάτι της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η
επέτειος επιτάσσει μνήμη και γνώση. […] Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι
μόνον τον εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό, το πρόσωπο του κακού και θέτει σε
συνεχή δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση. Αποτίνουμε με δέος και συντριβή φόρο
τιμής στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής λαίλαπας. Το σύνθημα «Ποτέ ξανά»
μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, να μετατρέπουμε τη μνήμη σε πράξη».
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος
Πατούλης ο οποίος είπε: «Σήμερα, δεν είναι όμως μόνο μια μέρα τιμής στη μνήμη
των αδικοχαμένων αδελφών μας, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε το
ιστορικό μας χρέος και να ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας ως δημοκράτες πολίτες
και ως ελεύθεροι άνθρωποι, ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
μην ξαναζήσουμε μια τέτοια φρίκη. Να δώσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα
επιτρέψουμε ποτέ σε αυτούς που ονειρεύονται την ισχυροποίηση των νοσηρών
ολοκληρωτικών ιδεών τους να επαναφέρουν τον εφιάλτη πάνω από την Ευρώπη.
[…] Η ιερή μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, που
σήμερα τιμάμε, μας θυμίζει κάθε μέρα το καθήκον μας για έναν διαρκή αγώνα που
πρέπει να δίνουμε απέναντι σε κάθε μορφής αυταρχισμό, απέναντι σε κάθε
ιδεολογία που ενσαρκώνει το κακό και το σκοτάδι».
Στην προσφώνησή του ο Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας κ. Μάνος Αλχανάτης ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο του
χρέους στη μνήμη: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη
—που θα αποτελέσει ορόσημο για τη χώρα μας— προχωρά πλέον με γρήγορους
ρυθμούς. Πρόσφατα, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε την επιστροφή στην
Ελλάδα των προπολεμικών αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για
μια μεγάλη νίκη της ελληνικής διπλωματίας. Τα ντοκουμέντα της ιστορίας μας θα
βρουν πλέον στέγη στο νέο Μουσείο, όπου θα είναι προσβάσιμα από ερευνητές.
[…] Ένα ακόμη σχέδιο υπό εξέλιξη είναι η διαμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας
στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται το Μνημείο Ολοκαυτώματος. Η πλατεία θα
ανταποκριθεί στον ιστορικό της ρόλο και θα αναβαθμιστεί σε πάρκο Μνήμης».
Ο Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ κ. Yossi Amrani ανέφερε: «…Εκείνες τις
μέρες υπό τη ναζιστική Γερμανία εκατομμύρια θανατώθηκαν και η Διεθνής
Κοινότητα σε μεγάλο βαθμό σιωπούσε. Τα διδάγματα αυτής της σκοτεινής εποχής
πρέπει να αντληθούν, ώστε οι φρικαλεότητες του παρελθόντος να μην
επαναληφθούν ποτέ ξανά! Η δέσμευση ποτέ ξανά δεν είναι απλώς ρητορική, αλλά
ένας όρκος να θυμόμαστε, να υπενθυμίζουμε, να εκπαιδεύουμε και αυτό που
αναμένεται από εμάς ως άνθρωποι είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπότητα δεν
θα αποτύχει ποτέ ξανά!».
Ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Αλβέρτος
Ταραμπουλούς, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι: «Οι επιζώντες
του Ολοκαυτώματος σταδιακά λιγοστεύουν κληροδοτώντας στις επόμενες γενιές,
στον καθένα από εμάς το χρέος της μνήμης. Βαρύ το χρέος της μνήμης. Χρόνο με
το χρόνο βαρύτερο… ιδιαίτερα μέσα σε μια κοινωνία που δυστυχώς ακόμα εν μέρει
αδιαφορεί, αρκετοί τείνουν να αποποιηθούν την ευθύνη διαιώνισης της ιστορίας, τη
στιγμή που κάποιοι λίγοι επιδιώκουν —ανελέητα και αδικαιολόγητα— να
ξεχάσουμε… Η απάντησή μας ρητή και ξεκάθαρη. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Δεν
πρέπει. Δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε» Στη συνέχεια ανακοίνωσε τη δημιουργία από
φέτος θεσμού απονομής τιμητικής διάκρισης σε όποιον/όποια έχει συμβάλλει
αποδεδειγμένα στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και κάλεσε στο
βήμα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά
προκειμένου να του απονείμει τη φετινή τιμητική διάκριση για την καθοριστική
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συμβολή του στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα
στο 2021 για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
Ο κ. Σχοινάς παρέλαβε συγκινημένος την τιμητική διάκριση και δήλωσε:
«Αισθάνομαι περήφανος γιατί με την ιδιότητά μου ως Αντιπρόεδρος, η ΕΕ τόλμησε
τον περασμένο Οκτώβριο ένα καθοριστικό βήμα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στο Στρασβούργο είχα την τιμή να παρουσιάσω την πρώτη στην ιστορία ευρωπαϊκή
στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της
Εβραϊκής ζωής. Το μήνυμά μας ξεκάθαρο: Η εβραϊκή ζωή, ο εβραϊκός πολιτισμός
είναι και θα αποτελεί πάντα μέρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας. […] Απόψε, η
Βουλή των Ελλήνων εδώ στην Αθήνα, το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
Βρυξέλλες και πάνω από 50 δημόσια κτήρια ανά τον κόσμο θα φωταγωγηθούν για
την καμπάνια We Remember, ενώνοντας τις φωνές μας με όλους όσους θυμούνται
και μάχονται ενάντια στο μίσος. Αρνούμαστε να μείνουμε σιωπηλοί παρατηρητές.
Ποτέ ξανά».
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
πρώην πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραμμένος ο οποίος χαρακτηριστικά
επισήμανε: «Η θετική συμβολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή
Συμμαχία για την Μνήμη του Ολοκαυτώματος —που αποτελείται από 32 κράτημέλη—, συνέβαλε ώστε σήμερα να είμαστε στον σκληρό πυρήνα των κρατών που
μάχονται τον αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση και την
εφαρμογή νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων. […] Στην χώρα μας, θέλουμε
να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή. […] Το μήνυμα που στέλνει η Ελληνική
Κυβέρνηση προς κάθε κατεύθυνση, με τη σημερινή αυτή εκδήλωση Μνήμης είναι
ότι παραμένουμε σταθεροί στο χρέος μας να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό.
[…] Να διατηρήσουμε αναλλοίωτα στη μνήμη μας και να μεταλαμπαδεύσουμε στη
νέα γενιά ως Ιερά Μνήμη, τα δεινά, τον πόνο αλλά και τον σεβασμό στις
ανθρώπινες αξίες. Για να αποφύγουμε έτσι την επανάληψη σκοτεινών φαινομένων
που δεν τιμούν τον άνθρωπο».
Στη συνέχεια προβλήθηκε μικρής διάρκειας βίντεο με θέμα τη δημιουργία, το 2010,
του Μνημείου Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων στη συμβολή των οδών Ερμού
και Ευβούλου, δίπλα στον Κεραμεικό. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση από τον
Ραββίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή. Η
εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Πέραν των προαναφερόμενων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο εκπρόσωπος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ο
Εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακκαβάς, ο
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων,
υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι πρεσβειών και άλλοι επίσημοι.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΤΟ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ξεναγήθηκε στις 3.1.2022 ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος πέρασε τις γιορτές
της Πρωτοχρονιάς στη γενέτειρά του.
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Ο Θεσσαλονικιός Εβραίος επιστήμονας, συνοδευόμενος από τον γιο του, είχε την
ευκαιρία να περιηγηθεί στις πτέρυγες του Μουσείου που βρίσκεται επί της οδού
Αγίου Μηνά και να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ.
Μάλιστα, φωτογραφήθηκε με στελέχη και με εργαζόμενους στην Κοινότητα που του
το ζήτησαν, ενώ έγραψε τις εντυπώσεις του στο βιβλίο επισκεπτών.
Μιλώντας στη Voria.gr ο κ. Μπουρλά δήλωσε συγκινημένος από την περιήγησή
του στο Μουσείο, το οποίο, όπως είπε, επισκέφτηκε για πρώτη φορά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΚΟ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΗΣ
Τη διαβεβαίωση πως η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει πάρκο και πως η μετατροπή
της σε υπαίθριο πάρκινγκ είναι ένα προσωρινό μέτρο, έως ότου διερευνηθεί η
δυνατότητα για δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, επανέλαβε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη διάρκεια της συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου.
«Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι οι αλήθειες για την Πλατεία Ελευθερίας
αποκρύπτονται για πολιτικές σκοπιμότητες. Προσωπική μου βούληση είναι να γίνει
πάρκο που θα αναζωογονήσει το πράσινο και το αστικό περιβάλλον και θα τιμά τη
μνήμη των χιλιάδων Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν στην περίοδο του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο κ. Ζέρβας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.
Πρόσθεσε, δε, πως «κανένα σχέδιο δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ιστορικού
αυτού σημείου. ‘Οποιος υποστηρίζει το αντίθετο ενεργεί δόλια και με σκοπιμότητα».
Συμπλήρωσε ακόμη πως σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα ενημερώσει το Σώμα
για την πορεία της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ενώ μίλησε για
«στενή συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο σε πληθώρα
ζητημάτων».
«Μαθήματα ιστορίας, μαθήματα απόδοσης τιμής και σεβασμού της μνήμης
χιλιάδων συμπολιτών δεν θα τα δεχτώ. Και ειδικά από αυτούς που υπηρετούν
μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση»,
ανέφερε ο δήμαρχος, επαναλαμβάνοντας πως προεκλογικά είχε προαναγγείλει τη
δυνατότητα δημιουργίας ενός υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας, με
στόχο να δοθεί «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.
«Μετατρέψαμε προσωρινά την Πλατεία Ελευθερίας σε χώρο στάθμευσης για να
αξιοποιήσουμε τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ»,
είπε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ & ΤΗΣ Ι.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ και της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Δαυίδ
Σαλτιέλ είχε στις 18.1.2022 στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε
σε θερμό κλίμα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι η δέσμευσή του για την
επιφανειακή διαμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας ως πάρκου μνήμης είναι
απολύτως ισχυρή.
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε, θα
βρίσκονται σε διαρκή και στενή συνεργασία, ώστε το έργο της ανάπλασης της
Πλατείας Ελευθερίας να προχωρήσει από κοινού με τις ταχύτερες δυνατές
διαδικασίες.

ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ: ΠΑΡΚΟ ΜΝΗΜΗΣ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
«Η πλατεία Ελευθερίας πρέπει να γίνει πάρκο μνήμης. Βέβαια, η Κοινότητα δεν
μπορεί να μιλήσει για τον Δήμο», δήλωσε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ
Σαλτιέλ.
Ερωτηθείς για το θέμα, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τη συναυλία δόθηκε
την Κυριακή 30.1.2022 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με αφορμή την 27η
Ιανουαρίου, Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων
του Ολοκαυτώματος ο κ. Σαλτιέλ ανέφερε ότι «πρέπει επιτέλους άμεσα να
αποφασίσει ο δήμαρχος και να ξεκινήσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που δεν
είναι μόνο στην εμβέλεια της Ελλάδας. Εβραίοι από όλο τον κόσμο περιμένουν να
το δουν» και πρόσθεσε ότι η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να βρεθούν χρήματα για
να τελειώσει όσο γρηγορότερα γίνεται αυτό το έργο. «Θα δώσει την τιμή στους
Εβραίους Θεσσαλονικείς, καθώς από εκεί ξεκίνησε ο διωγμός. Πρόκειται για ένα
πολύ ιστορικό μέρος για εμάς», είπε ο κ. Σαλτιέλ.
Αναφέρθηκε ακόμη και στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, σημειώνοντας ότι μέχρι το
τέλος του χρόνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για να δοθεί η άδεια
ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή. «Αυτά τα έργα πρέπει να προχωρήσουν και να
γίνουν», είπε χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΑΥΘ & ΟΜΑΔΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Τον κ. Σαλτιέλ επισκέφθηκαν ο ταμίας της Ε.Α.Υ.Θ κ. Μαζνέικος Ιωάννης και ο
εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων και προπονητής της
ομάδας Τζούντο κ. Ψαλλίδας Περικλής.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εκεί
συζητήθηκαν θέματα και κοινές δράσεις, καθώς αποτελεί ευθύνη όλων μας να
διατηρήσουμε αυτή τη μνήμη ζωντανή και να διδαχτούμε από το παρελθόν,
διασφαλίζοντας ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά. Θυμόμαστε
το παρελθόν για να διασφαλίσουμε το μέλλον της ανθρωπότητας.
O αθλητισμός, μέσω του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης,
αποτελεί τον δρόμο που οδηγεί προς την ηθική εκείνη απελευθέρωση, που
σημαίνει υπέρβαση του ατομικισμού, της μικρότητας και της μικροψυχίας και έτσι
γκρεμίζεται το τείχος της δυσπιστίας, της καχυποψίας, της εχθρότητας και της
αδικίας, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ατομικής και κοινωνικής προόδου
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ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΘ ΜΕ ΤΟΝ
GIL SHAHAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
2022 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 25.1.22, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συνέντευξη
Tύπου για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τον διεθνούς
φήμης βιολιστή Gil Shaham, που συνδιοργάνωσε η ΙΚΘ, η ΚΟΘ και το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) για την Εθνική Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος. Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν οι Πρόεδροι του ΟΜΜΘ κ. Βασίλης
Γάκης, της ΙΚΘ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και του ΕΤΟΣ κ. Στάθης Γεωργιάδης. Η συναυλία
έγινε την Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Κατά την Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του ΟΜΜΘ κ. Βασίλης
Γάκης επισήμανε ότι: «…Το πέπλο σιγής δεν πρέπει να καλύψει τα πάντα. Γιατί η
σιωπή είναι μια ηθική χρεοκοπία η οποία όχι μόνο «βαραίνει» συνειδήσεις, αλλά
ενισχύει τις προσπάθειες εκείνων που επιχειρούν στοχευμένα να διαστρεβλώσουν
την αλήθεια. Εμείς, ως Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα αναδείξουμε όπως
αρμόζει την ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος. Θα την προσεγγίσουμε μέσω της
Τέχνης και θα την προβάλλουμε στο κοινό όπως πράξαμε με τη γενοκτονία των
Αρμενίων, όπως θα πράξουμε και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Βλέπετε, η χώρα μας έχει ζήσει την τραγωδία δυο
Γενοκτονιών. Των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των
Εβραίων συμπολιτών μας…».
Επίσης, ο Πρόεδρος της IΚΘ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ μεταξύ των άλλων τόνισε ότι:
«….Στην Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος, τιμούμε τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος, μεταξύ των οποίων 67.000 Έλληνες Εβραίοι, 50.000 από τους
οποίους Θεσσαλονικείς. Σε περιστάσεις όπως αυτή, τέτοιες συνεργασίες πολιτισμού
αναδεικνύουν, με όχημα τις νότες έργων μεγάλων δημιουργών της μουσικής, τη
σημασία που πρέπει να δείχνουμε καθημερινά σε θέματα αλληλεγγύης, σεβασμού
και αποδοχής της διαφορετικότητας, όπως και της προάσπισης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων…. ».
Ο Πρόεδρος του ΕΤΟΣ κ. Στάθης Γεωργιάδης σημείωσε ότι: «H 27η Ιανουαρίου
εκτός από Εθνική Ημέρα Μνήμης είναι και μέρα περισυλλογής. Πρέπει να είναι μια
μέρα διαρκής υπόμνησης ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Έχω στη μνήμη
μου πολλές ιστορίες από τις διηγήσεις του Χάιντς Κούνιο που επέζησε από τη
φρίκη των στρατοπέδων και ξέρω πόσο σημαντική είναι η μνήμη και πόσο επίκαιρο
είναι το μήνυμα της Ημέρας. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΟΘ συνεργάζεται πάλι με την
ΙΚΘ και τον ΟΜΜΘ για μια σημαντική συναυλία με ένα εξέχοντα σολίστα…».
Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΚΟΘ κα Ζώη Τσόκανου με την σειρά της
ανέφερε στο σημείωμα της ότι: Ευχή όλων μας είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι με τη
μουσική μας την Κυριακή στη διατήρηση της μνήμης όσων έχασαν τη ζωή τους στα
κολαστήρια και να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ μία τέτοια
φρικαλεότητα. «…Μέσα από το σύντομο πρόγραμμα της συναυλίας επιδιώκουμε
να δημιουργήσουμε διάφορα συναισθήματα και συνδέσεις στο νου των ακροατών
με αυτή την επέτειο και τα πολλαπλά της μηνύματα. Το Αντάτζιο του Μπάρμπερ
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είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο γιατί δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο με τα
ανεβοκατεβάσματά του που οδηγούν σε μία πνευματική ανύψωση.Το Κονσέρτο για
βιολί του Μπετόβεν είναι ένας μικρός μουσικός κόσμος από μόνος του. Το
πληρέστερο έργο του σχετικού ρεπερτορίου και το μοναδικό του είδους που έγραψε
ο Μπετόβεν, ο οποίος στοχάζεται πάνω σε έννοιες όπως ο Έρωτας, η Ελευθερία
και η Δημοκρατία…».
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν αυτή την
αφιερωματική συναυλία με καλεσμένο έναν τους σπουδαιότερους βιολιστές των
ημερών μας, τον βιρτουόζο Gil Shaham, ο οποίος συνέπραξε με την ΚΟΘ υπό τη
μουσική διεύθυνση της καλλιτεχνικής της διευθύντριας Ζωής Τσόκανου, με την
συμμετοχή και της σοπράνο Μαριάντζελας Χατζησταματίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022
Με την Ασκαβά, την επιμνημόσυνη δέηση, και σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στις
30.1.2022 στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, η
εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης.
Στους χαιρετισμούς τους οι πολιτικοί εκπρόσωποι και οι επικεφαλής της
Ισραηλιτικής Κοινότητας, σε υψηλό επίπεδο, επισήμαναν τη σημασία της
διατήρησης ζωντανής της μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων, αλλά και τη
συμβολή που θα έχουν προς αυτή την κατεύθυνση η ανέγερση του Μουσείου
Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και η δημιουργία πάρκου μνήμης στην
Πλατεία Ελευθερίας.
Στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι δεν πρέπει να λησμονηθεί
η απόπειρα αφανισμού ενός λαού και οι συνέπειες του ναζισμού και του
ολοκληρωτισμού. Τόνισε τη σημασία της δημιουργίας του Μουσείου του
Ολοκαυτώματος έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η μνήμη απέναντι στην μισαλλοδοξία.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η ΠΚΜ στηρίζει και θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες
για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του εβραϊκού ολοκαυτώματος συμβάλλοντας
και οικονομικά για τη δημιουργία του Μουσείου, ενώ επισήμανε τη σημασία να
δημιουργηθεί πάρκο μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας.
Τη ρητή δέσμευσή του να δημιουργηθεί στον τόπο μαρτυρίου των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Ελευθερίας πάρκο μνήμης επανέλαβε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Εδώ στην πλατεία Ελευθερίας δίπλα
στο γλυπτό των αδελφών Glid επαναλαμβάνω την προσωπική μου δέσμευση για
δημιουργία πάρκου μνήμης και αναψυχής, με αυτονόητη την κεντρική θέση αυτού
του γλυπτού, με τον καλύτερο τρόπο και το συντομότερο δυνατόν, δέσμευση που
δεν πρέπει ποτέ να τεθεί εν αμφιβόλω. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά στον
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας δρομολογείται η ανέγερση του
Μουσείου Ολοκαυτώματος, αλλά και εκεί ο δήμος έχει παίξει ρόλο καθοριστικό,
αλλά με πράξεις και έργα».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Μαργαρίτης Σχοινάς, επισήμανε πως «είναι χρέος της δικής μας γενιάς να
διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε την κληρονομιά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης,
όχι μόνο ως κομμάτι της ιστορίας της πόλης, της χώρας αλλά και της Ευρώπης».
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Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολύ και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. «Το
μουσείο θα είναι χωρίς αμφιβολία το μεγάλο, εμβληματικό στίγμα της Θεσσαλονίκης
του μέλλοντος, αυτό που θα της δώσει λόγο και παρουσία στα ευρωπαϊκά πολιτικά
και κοινωνικά δρώμενα», ανέφερε ο κ. Σχοινάς.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ,
ανέφερε ότι «δυστυχώς στις μέρες μας ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία συνεχίζουν
να υπάρχουν και να αυξάνονται». Τόνισε ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει
επισημάνει την βούλησή του να προχωρήσει η επιφανειακή διαμόρφωση πάρκου
μνήμης και αναψυχής στην Πλατεία Ελευθερίας είναι ειλημμένη και ότι θα
προχωρήσει σύντομα, λέγοντας παράλληλα ότι η Ισραηλιτική κοινότητα θα
συμβάλει για την υλοποίηση του έργου.
«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές δεν θα βλέπουν το
Ολοκαύτωμα ως υποσημείωση στην Ιστορία αλλά ως ένα σημαντικό μήνυμα για τις
γενιές που θα έρθουν για το ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν και ποιοι θα πρέπει να
είμαστε», τόνισε ο Πρέσβης του Ισραήλ, κ. Yossi Amrani
Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος, κ. Βίκτωρ Ελιέζερ και η αντιπεριφερειάρχης
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και κατέθεσαν στεφάνια εκπρόσωποι
των αρχηγών των κομμάτων, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο πρέσβης
της Γερμανίας, Ερνστ Ράιχελ και η γενική πρόξενος της Γερμανίας στη
Θεσσαλονίκη, Σίβυλλα Μπέντικ, ο γενικός πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Σπύρος Μιλτιάδης, ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μαϊστρένκο και
εκπρόσωποι άλλων διπλωματικών όπως επίσης πρυτανικών, εκκλησιαστικών,
στρατιωτικών αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας. Το παρών έδωσε και ο τέως
δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος, Γιάννης
Μπουτάρης. Η τελετή έκλεισε με κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού
σιγής και τον Εθνικό Ύμνο.
Το ίδιο βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, πραγματοποιήθηκε η
συναυλία του διεθνούς φήμης βιολιστή Γκιλ Σαχάμ και της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Η ΤΑΙΝΙΑ “Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ”
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η σημαντική κινηματογραφική ταινία των Σύλλα Τζουμέρκα και Χρήστου Πασσαλή
που έχει ως θέμα της την τραυματική ιστορία του αφανισμού της εβραϊκής
κοινότητας της Θεσσαλονίκης, έκανε την Τρίτη 15.02.2022 πρεμιέρα στο Διεθνές
Φεστιβάλ Βερολίνου. Με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως
συμπαραγωγό και εμψυχωτή και την πολύτιμη βοήθεια του Ορέστη Ανδρεαδάκη, η
ταινία θα κάνει την ελληνική πρεμιέρα της στο επερχόμενο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης του Μαρτίου.
Οι δύο δημιουργοί, οι Θεσσαλονικείς Σύλλας Τζουμέρκας και Χρήστος Πασσαλής,
δημιούργησαν μία ταινία που αποφεύγει τα όρια ανάμεσα στο παρελθόν και στο
παρόν μίας πόλης που γίνονται… δύο για τον τίτλο και την ουσία ενδεχομένως των
πραγμάτων. Καταγράφοντας τις ζωές και τις πληγές μίας άσχημης περιόδου για
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την πόλη, με έρευνες και μαρτυρίες και ένα σπουδαίο επιτελείο ηθοποιών, η ταινία
αποτελεί ένα σημαντικό κινηματογραφικό βήμα του νεότερου ελληνικού σινεμά.
Είναι η πρώτη φορά που το συλλογικό τραύμα μιας πόλης φωτίζεται με τέτοιο
εντυπωσιακό τρόπο.
«Η Πόλη και η Πόλη», σε σκηνοθεσία και σενάριο των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα
Τζουμέρκα, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Homemade Films και
curation του Ορέστη Ανδρεαδάκη, προβλήθηκε στις 15.2.2022 το μεσημέρι στο
διαγωνιστικό τμήμα Encounters της Berlinale του 2022 και υποδέχτηκε ένα κοινό
που ενθουσιάστηκε αλλά και τον τύπο που έγραψε γι’ αυτή.
“Είναι πραγματικά πολύ τρομακτικό να μαθαίνεις πώς έσκαψαν το εβραϊκό
νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης οι Ναζί κατακτητές, με τα οστά των νεκρών στη
συνέχεια να αλέθονται για να κατασκευαστούν υλικά” γράφει ο Όλιβερ Τζόνσον
στο TheUpComing.com
«Πηδώντας από το ασπρόμαυρο σε (όμορφα απαλά) χρώματα, το «The City and
the City» συνδυάζει δραματοποιημένες αναπαραστάσεις της Θεσσαλονίκης υπό
την ναζιστική κυριαρχία με ματιές της σύγχρονης Ελλάδας, με χαρακτήρες να
περιπλανώνται κυριολεκτικά από τη μια περίοδο στην άλλη. Μερικές σκηνές
καλύπτουν ταυτόχρονα και τις δύο περιόδους, με Εβραίους κρατούμενους να
επιδοκιμάζονται από τους φρουρούς των Ναζί καθώς οι κάτοικοι της σύγχρονης
Θεσσαλονίκης κάνουν τις δουλειές τους στο βάθος. Υπάρχουν επίσης
χρονογραφήματα στην προ και τη μεταπολεμική περίοδο. Το γενικό αποτέλεσμα
είναι έντονα ονειρικό. Είναι μια ταινία που δεν αφηγείται απλά μια ιστορία με
αποδεκτό τρόπο, αλλά αντίθετα δημιουργεί μια ισχυρή ατμόσφαιρα» συνεχίζει ο
δημοσιογράφος, συμπληρώνοντας πως «Η ταινία θα μπορούσε εύκολα να ήταν
ένα τεράστιο χάος, αλλά τελικά είναι έντονα καθηλωτική».
«Η τρομερή εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να
είναι ταμπού στην ελληνική κοινωνία» είπαν οι δύο δημιουργοί της ταινίας, σε
συνέντευξη που παραχώρησαν στο cineuropa.org
«Ένας εγκάρδιος φόρος τιμής στη Θεσσαλονίκη που αναδεικνύει τη θλιβερή ιστορία
του αντισημιτισμού της», γράφει σήμερα το screendaily.com ενώ συνεχίζει,
γράφοντας πως «το ελληνικό δίδυμο Χρήστος Πασσάλης και Σύλλας Τζουμέρκας
παραδίδουν ένα καλειδοσκοπικό χρονικό του αντισημιτισμού του μέσου του 20ου
αιώνα στη γενέτειρά τους Θεσσαλονίκη, μέσω της πρώτης τους σεναριολογικήςσκηνοθετικής συνεργασίας. Μια εσκεμμένα αποπροσανατολιστική υπόθεση που
μετατοπίζεται ελεύθερα ανάμεσα σε στοιχεία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,
έγχρωμες και μονόχρωμες εικόνες, ζωντανή δράση και στιγμιότυπα σε πολλές
χρονικές γραμμές και πολλές γλώσσες (μερικές προτάσεις ξεκινούν από τη μια
γλώσσα, τελειώνουν σε μια άλλη), είναι ένα απορροφητικό και κατάλληλα
ανησυχητικό κατηγορητήριο της απανθρωπιάς του ανθρώπου προς τον
άνθρωπο».
«Πρεμιέρα στο ανταγωνιστικό, πιο δυνατό τμήμα, το Encounters της Μπερλινάλε,
που έγινε με τη συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη πολλών διεθνών πολιτιστικών/ιστορικών
φορέων, αυτή η φιλόδοξη υπόθεση εγγυάται άφθονη περαιτέρω φεστιβαλική
προβολή τους επόμενους μήνες. Λειτουργεί ως ένα εγκάρδιο, θλιβερό και ελεγειακό
γράμμα αγάπης προς τη Θεσσαλονίκη, η οποία πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ήταν μια εκθαμβωτικά πολύγλωσση κοσμόπολη με πληθυσμό, στην πλειοψηφία
τους Εβραίοι. Μόνο το 1% θα παρέμενε μέχρι την απελευθέρωση του έθνους από
τον ναζιστικό τρόμο τον Οκτώβριο του 1944.
ΠΗΓΗ: parallaximag.gr, 15.2.2022
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
-

Πανσέβα Σολομών Μπεχάρ, ετών 87
Ροζίνας Ιακώβ Φριζή, ετών 85
Ιουλίας - Λέας Ιωνά Στρούμσα, ετών 85
Μύριαμ Ιωσήφ Αρρενός, ετών 82
Μωρίς Σιμτώβ Σαλτιέλ, ετών 93

ΓΕΝΝΗΣΗ – ΜΑΖΑΛ ΤΟΒ: Από την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η
γέννηση της Έρρικας, κόρης της Τζίλντας Ροφέλ και του Περικλή Σάγου.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΑΪΑΣ – ΜΑΓΡΙΖΟΥ «ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΤΗΣ
ΦΩΤΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Μία νέα μίνι σειρά εποχής, που καταπιάνεται με την
ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένα
βήμα πριν πάρει το «πράσινο φως» στην EPT. Η σειρά
λέγεται το «Βραχιόλι της φωτιάς» και θα βασίζεται στο
ομώνυμο μυθιστόρημα της Βεατρίκης ΣαΐαςΜαγρίζου. Σύμφωνα με πληροφορίες η μίνι σειρά 7
επεισοδίων πέρασε ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές
ενώ την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ενταχθεί
και επίσημα στο πρόγραμμα που σχεδιάζει η ΕΡΤ με
απόφαση του Δ.Σ. Η σειρά αφηγείται το δραματικό
οδοιπορικό μιας εβραϊκής οικογένειας τον 20ό αιώνα,
ξεκινώντας από το 1917 και τις μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν στην εβραϊκή
συνοικία της Θεσσαλονίκης ξεσπιτώνοντας την οικογένεια της Μπενούτα. Όλα
καίγονται εκτός από ένα πολύτιμο κειμήλιο, που αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα
σε γεγονότα και ανθρώπους με κοινή μοίρα: το βραχιόλι της φωτιάς.
Πηγή: Real News, έντυπη έκδοση, 9.1.2022

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Με μια λιτή και συναισθηματικά φορτισμένη τελετή τιμήθηκε στις 27.1.2022 στη
Λάρισα η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος.
Στις εκδηλώσεις, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Ισραηλιτική
Κοινότητα Λάρισας στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, έδωσαν το παρών τοπικές
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αρχές και φορείς, ενώ την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Ραβίνος
Λάρισας κ. Ηλία Σαμπετάι.
«Είναι η πιο μαύρη σελίδα του 20ου αιώνα του πολιτισμού και της προόδου, που
όμως πολλοί δεν τολμούν ακόμη να κοιτάξουν κατάματα. Οφείλουμε να θυμόμαστε,
να στοχαζόμαστε το μεγάλο αυτό έγκλημα, αν θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι από
μίση και προκαταλήψεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Σαμπετάι.
Ακολούθησε το άναμμα των κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων Θυμάτων
του Ολοκαυτώματος, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου
Κυριακή Σπανού να απαγγέλλει στη συνέχεια το ποίημα του Ρουμανοεβραίου
ποιητή Πάουλ Τσέλαν «Η Φούγκα του θανάτου», ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων Λάρισας
από εκπροσώπους αρχών και φορέων.

Η Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ» ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
Η Ι.Κ. Λάρισας «αποχαιρέτισε» τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, στο Εβραϊκό
Νεκροταφείο, τον Βίκτωρ Μισδραχή, ένα «από τα πιο αγαπητά, τα πιο παρόντα
και τα πιο σεβάσμια μέλη της» όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Ηλίας Καμπελής στον επικήδειο που εκφώνησε.
Ακολουθεί το Ψήφισμα της Ι.Κ. Λάρισας για τον Βίκτωρ Μισδραχή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας συνήλθε έκτακτα
σήμερα, Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα του
θανάτου του
ΧΑΪΜ (ΒΙΚΤΩΡ) ΜΙΣΔΡΑΧΗ
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Καμπελής, αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στον εκλιπόντα,
γόνο της παραδοσιακής Εβραϊκής οικογένειας του Αβραάμ και της Ρασέλ
Μισδραχή, που του εμφύσησαν την αγάπη για την Κοινότητα και την αξία της
συμμετοχής.
Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στη συνέχεια
αξιοποίησε την εμπειρία του ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Κοινότητάς
μας για τέσσερις θητείες.
Η πιο σημαντική του όμως προσφορά υπήρξε η ενεργή του συμμετοχή του,
ως Xαζάν, στις θρησκευτικές λειτουργίες μας, τις οποίες λάμπρυνε αποδίδοντας
παραδοσιακούς ψαλμούς, με τη χαρακτηριστική φωνή του, από τα νεανικά του
χρόνια μέχρι και σήμερα.
Συγχρόνως υπήρξε ένας εξαίρετος επιχειρηματίας, που έχαιρε εκτίμησης στον
εμπορικό κόσμο της Λάρισας και ένας στοργικός Εβραίος οικογενειάρχης, που
μεγάλωσε, μαζί με την αγαπημένη σύζυγό του Ινές, δυο άξια παιδιά και χάρηκε
τέσσερα υπέροχα εγγόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε και συζήτησε όλα τα παραπάνω
1.
2.
3.

Ψηφίζει:
Να παραστεί ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία του και να
εκφραστούν τα συλλυπητήρια στους οικείους του.
Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό για την αναστήλωση της Συναγωγής
Λάρισας
Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον
εβραϊκό τύπο
Ο Πρόεδρος: Ηλίας Καμπελής
Η Γ. Γραμματέας: Βεατρίκη Μαγρίζου
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Ψήφισμα της Ι.Κ. Λάρισας για τον Μωυσή Μαγρίζο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας συνήλθε έκτακτα
σήμερα Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30, ύστερα από το θλιβερό
άγγελμα του θανάτου του
ΜΩΥΣΗ (ΜΩΡΙΣ) ΜΑΓΡΙΖΟΥ
τέως Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Καμπελής σκιαγράφησε την προσωπικότητα του εκλιπόντος,
χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο αφοσιωμένους ηγέτες της Κοινότητάς
μας και του Ελληνικού Εβραϊσμού, με έργο σημαντικό και πολύπλευρο.
Γεννημένος στη Λάρισα και μεγαλωμένος στην θρησκευόμενη οικογένεια του
Ζακίνου και της Τζούλιας Μαγρίζου, δραστηριοποιήθηκε από την εφηβική του
ηλικία στα κοινοτικά πράγματα. Συμμετείχε για 24 χρόνια σε διάφορες θέσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το 2002 που εξελέγη Πρόεδρος. Κράτησε τη θέση αυτή
για 18 συναπτά έτη, στη διάρκεια των οποίων εργάστηκε με πάθος για την πρόοδο,
την εξωστρέφεια και την ισχυροποίηση της Κοινότητας Λάρισας.
Με την ίδια αφοσίωση υπηρέτησε και τον Εβραϊσμό της Ελλάδας, ως μέλος του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, του οποίου τα τελευταία χρόνια υπήρξε
Αντιπρόεδρος, αλλά και ως μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών των εν αδρανεία
Κοινοτήτων.
Παράλληλα με την κοινοτική του δράση, δημιούργησε μια όμορφη οικογένεια με τη
σύντροφό του Ρόζα, ενώ, με την εργατικότητα και το φιλοπρόοδο πνεύμα του,
έστησε μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις της πόλης στον χώρο του
επίπλου, στην οποία επάξια τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του.
Ο Μώρις Μαγρίζος θα λείψει από τη λατρεμένη του οικογένεια, από την πόλη της
Λάρισας, όπου είχε αμέτρητους καλούς φίλους, αλλά και από την Κοινότητά μας,
την οποία αισθανόταν ως την ευρύτερη οικογένειά του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε και συζήτησε όλα τα παραπάνω
1.

2.
3.
4.

Ψηφίζει :
Να παραστεί ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. στην κηδεία του και να
εκφραστούν τα συλλυπητήρια στη σύζυγό του Ρόζα και στις οικογένειες
των παιδιών του Τζουλιάνας και Νίνου.
Να εκδοθεί η άδεια κηδείας και ταφής του δωρεάν, τιμής ένεκεν
Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό 1.000€ για την αναστήλωση της
Συναγωγής Λάρισας
Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί
στον τοπικό και εβραϊκό τύπο
Ο Πρόεδρος Ηλίας Καμπελής
Η Γ. Γραμματέας –Βεατρίκη Μαγρίζου

ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
Η Παρασκευή Τοπάλη, μαθήτρια του Γυμνασίου Γιάννουλης (Γ’ τάξη), η Βασιλική
Γάτου, μαθήτρια του 1ου Πειραματικού Λυκείου Λάρισας (Γ’ τάξη) και η Χριστίνα
Καζαμία, μαθήτρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου
Λάρισας (Α’ Λυκείου) είναι οι νικήτριες του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής «Τα
κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη του Ολοκαυτώματος». Ο
διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λάρισας, σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την 27η Ιανουαρίου 2022 – Διεθνή Ημέρα
Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος.
Το Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί έκθεση του συνόλου των έργων, ανοιχτή στο κοινό
της Λάρισας, καθώς και τελετή βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού από τη
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Δευτεροβάθμια, την Ισραηλιτική Κοινότητα και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η
συμμετοχή των σχολείων της πόλης στις επετειακές εκδηλώσεις έχει γίνει πια
κοινός τόπος συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη διατήρηση της ιστορικής
συλλογικής μνήμης και φωνάζοντας σθεναρά και στεντόρεια ποτέ ξανά. Οι
μαθητές/-τριες άντλησαν έμπνευση από ιστορίες εβραϊκών οικογενειών και των
παιδιών τους και φιλοτέχνησαν έργα ζωγραφικής που κρατούν ζωντανά στη μνήμη
όλων, τόσο την οδύνη και τον αποτροπιασμό για τον μαζικό διωγμό και την
εξόντωση ενός λαού όσο και την προσφορά του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης
προς τον συνάνθρωπο. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν καταθέτοντας το έργο τους
178 μαθητές και μαθήτριες από 29 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 19
Γυμνάσια, 9 Λύκεια και 1 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο βραβείο: Παρασκευή Τοπάλη, μαθήτρια του Γυμνασίου Γιάννουλης (Γ’ τάξη),
2ο βραβείο: Φιλαρέτη Μπούτζιου, μαθήτρια του 14ου Γυμνασίου Λάρισας (Γ’
τάξη),
3ο βραβείο: Αικατερίνη Βούζα, μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Ελασσόνας (Γ’ τάξη).
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1ο βραβείο: Βασιλική Γάτου, μαθήτρια του 1ου Πειραματικού Λυκείου Λάρισας (Γ’
τάξη).
2ο βραβείο: Δήμητρα Ριζούλη, μαθήτρια του 13ου Λυκείου Λάρισας (Α’ τάξη).
3ο βραβείο: Αθανάσιος Μπατζογιάννης, μαθητής του Γυμνασίου Λυκειακών
Τάξεων Λιβαδίου (Β’ τάξη).
Για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Βραβείο: Χριστίνα Καζαμία, μαθήτρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού
Γυμνασίου Λυκείου Λάρισας (Α’ Λυκείου).
Τα βραβεία που θα δοθούν στους μαθητές και στις μαθήτριες των τριών
διακριθέντων έργων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δώρα:
1ο βραβείο: ένα ποδήλατο
2ο βραβείο: ένα τάμπλετ
3ο βραβείο: ένα τάμπλετ.
Σε επιστολή που έστειλε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας στα Γυμνάσια και Λύκεια
που συμμετείχαν αναφέρεται ότι: «Η μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών με τη
συμμετοχή τους, την έμπνευση, την επιμέλεια και τον χρόνο που αφιέρωσαν για τη
δημιουργία των έργων τους, ήταν συγκινητική και καταδεικνύει το υψηλό
ενδιαφέρον και την προσπάθεια των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των
σχολικών μονάδων ως προς τον παιδαγωγικό και καθοδηγητικό τους ρόλο.
Η Επιτροπή αξιολόγησης βράβευσε τα τρία καλύτερα μαθητικά έργα ζωγραφικής,
για την κάθε βαθμίδα με κριτήριο τη συνάφεια με το θέμα, τη δημιουργικότητα και
την πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, την αισθητική του έργου, την τεχνική
αρτιότητα κ.λπ.».
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό, στο σύνολό τους θα λάβουν έπαινο συμμετοχής που θα αποσταλεί
στα σχολεία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Γνωστοποιούνται οι θάνατοι των:
Μωυσή – Μώρις Μαγρίζου, ετών 72
Χαϊμ – Βίκτωρ Μισδραχή, ετών 89
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β Ο Λ Ο Υ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης και με τη δέουσα επισημότητα, τηρουμένων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας, τιμήθηκε στις 6.2.2022 η Εθνική
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Στην εκδήλωση, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου, κυριάρχησε το μήνυμα της ειρηνικής συμβίωσης των λαών.
Περίσσεψε η συγκίνηση στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε το πρωί στο
Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στον Βόλο, με
τον ραβίνο Λάρισας Ηλία Σαμπετάϊ, να υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης
της ιστορικής μνήμης, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα στο
μέλλον. Μετά την τέλεση του μνημόσυνου, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
εκπροσώπους τοπικών φορέων.
«Παρών» στην εκδήλωση ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ. Ιγνάτιος, ο οποίος έκανε λόγο για «ημέρα μνήμης και ευθύνης» με δήλωσή του.
«Μνήμη γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τα εκατομμύρια θύματα του
Ολοκαυτώματος, αλλά και ευθύνης γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζι, πρέπει
να κάνει ό,τι μπορεί, για να μην προκύψει ποτέ και πάλι οποιαδήποτε προϋπόθεση
να επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα», υπογράμμισε.
Ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε «λυπηρό και πάλι να ακούγονται φωνές που
οδηγούν σε εκείνο το αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε τότε» και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι «με σύνεση θα σταθούμε απέναντι στα σημερινά γεγονότα και
κυρίως να επιδιώξουμε την ειρήνη, γιατί κάθε βία και κάθε πόλεμος οδηγεί σε αθώα
θύματα».
«Ποτέ ξανά ολοκαύτωμα»
«Το Ολοκαύτωμα ήταν αποτέλεσμα του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της
μισαλλοδοξίας και του φασισμού. Γι’ αυτόν το λόγο σήμερα, είμαι ταυτόχρονα
απαισιόδοξος και αισιόδοξος. Απαισιόδοξος, γιατί και σήμερα, είναι διάχυτες
αντισημιτικές απόψεις και στερεότυπα που δηλητηριάζουν την κοινωνία και δένουν
με νέες συνομωσιολογίες, όπως η τρομερή με τα εμβόλια και την πανδημία», τόνισε
ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου Μαρσέλ Σολομών.
Εκφράζοντας την ανησυχία του, χαρακτήρισε «απογοητευτικά και επικίνδυνα» τα
αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που αναφέρουν ότι «το 17% των Ελλήνων
δικαιολογούν τις βεβηλώσεις μνημείων, ενώ το 60% πιστεύουν ότι οι Εβραίοι έχουν
μειωμένη εθνική συνείδηση».
Αναφερόμενος, ταυτόχρονα, στα αισιόδοξα μηνύματα, επεσήμανε ότι «τα τελευταία
χρόνια υπάρχει μια σημαντική μεταστροφή της κοινωνίας. Ειδικότερα στην πόλη
μας, το νομό μας, η συνεργασία που με την εκκλησία, τους φορείς, τις αρχές κυρίως
με την εκπαιδευτική κοινότητα, έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει στον κόσμο το
μήνυμα και να κατανοήσουν το ολοκαύτωμα όχι μόνο σαν ιστορικό γεγονός, αλλά
και σαν μήνυμα διαχρονικό. Το μήνυμα που θέλω να περάσω, κυρίως στους νέους,
είναι να καταδικάσουν τη βία, το ρατσισμό και να δεχθούν τον άλλο, ώστε να
περάσει το μήνυμα «ποτέ ξανά»».
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Στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης αναφέρθηκε, από την πλευρά του,
και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθιστώντας σαφές ότι
«η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της αλήθειας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά
που μπορούμε να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές. Σε μια εποχή που είναι
ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα ξεχωριστή, η εποχή μετά τον κορονοϊό, θα είναι μια
διαφορετική εποχή, διότι η κρίση είναι πλανητική, η κρίση την οποία έχουμε είναι
κρίση των κρατών, είναι οικονομική, κοινωνική, βιολογική, και βιοοικονομική κρίση.
Ακολουθούμε μια νέα πολιτική, έναν ξεχωριστό νέο δρόμο, που οδηγεί σε μια νέα
ζωή, τη ζωή του πραγματικού ουμανισμού αλλά και της αλληλέγγυας αλληλεγγύης,
της πραγματικής αλληλεγγύης».
Τιμή σε εκατομμύρια ψυχές
Με δήλωσή της η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή επεσήμανε ότι «είναι μια
σημαντική μέρα μνήμης, μια μέρα που μας επιβάλλει να θυμόμαστε. Δεν πρέπει να
ξεχνούμε τις θηριωδίες που έγιναν σε βάρος των Εβραίων, των Ελλήνων Εβραίων,
των Βολιωτών Εβραίων. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι οι συμπατριώτες μου κάθε
χρόνο παρίστανται και με την παρουσία τους, δεν επιτρέπουν να ξεχνούμε».
Στη σημασία της Ημέρας Μνήμης αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
και βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, επισημαίνοντας ότι
«τιμούμε σήμερα τους νεκρούς ήρωες του Ολοκαυτώματος. Τα εκατομμύρια των
αθώων θυμάτων, που δεν τους δόθηκε το δικαίωμα της επιλογής στη ζωή. Σήμερα
όμως, και για την πόλη μας είναι μια Ημέρα Μνήμης, διότι η Ισραηλίτικη Κοινότητα
Βόλου μέτρησε σχετικά μικρές απώλειες, 26% των μελών της χάθηκαν, όταν σε
άλλες κοινότητες της χώρας χάθηκε πάνω από 90%. Αυτό οφείλεται στη
γενναιότητα και στην αλληλεγγύη των Βολιωτών της εποχής εκείνης και κυρίως στη
δραστηριότητα, τη γενναιότητα ψυχής και την φιλανθρωπία του τότε Μητροπολίτη
Δημητριάδος και Αλμυρού Μακαριστού Ιωακείμ. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων των
θυμάτων. Ποτέ πια κανένα Ολοκαύτωμα».
«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των Βολιωτών
συμπολιτών μας που χάθηκαν σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Πρέπει όλοι να
θυμόμαστε, ώστε η ιστορία να μην επαναληφθεί ως δεύτερη τραγωδία. Η μνήμη
κυριαρχεί και θα συνεχίσει να κυριαρχεί σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε Βολιώτη
και θα ανακαλείται κάθε φορά που θα βρίσκει μπροστά της και αρνητές αυτών των
γεγονότων», τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ
Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.
Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Θανάσης Λιούπης υπογράμμισε ότι «είναι η
μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία τον 20ο αιώνα. Είναι κάτι που πρέπει να το
θυμόμαστε και να προσπαθούμε να μην ξεχνούμε ποτέ ότι πρέπει να είμαστε κοντά
στους ανθρώπους, να καταπολεμούμε ακραία φαινόμενα όπως είναι ο φασισμός
και ο ναζισμός, και μέσω της δημοκρατίας να λύνουμε τις ανθρώπινες διαφορές».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο
υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, η υφυπουργός
Παιδείας Ζέττα Μακρή, ο βουλευτής Μαγνησίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, οι βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ Θανάσης Λιούπης και
Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η
πρώην υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός και περιφερειακοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και
εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου, ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλία
Γιώργος Παπαρίζος, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων
ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, ο πρόεδρος Μαρσέλ Σολομών και
μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου και άλλων πόλεων καθώς και κάτοικοι της

52

περιοχής, με την Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου να πλαισιώνει την εκδήλωση τιμής
και μνήμης.
Διαδικτυακή εκδήλωση
Διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στις 6.2.2022 το απόγευμα, την οποία
παρουσίασε η εκπαιδευτικός Σοφία Κανταράκη, φιλόλογος στο 2ο Πρότυπο
Γυμνάσιο Βόλου. Χαιρετισμό απηύθυναν οι: Μητροπολίτης Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός,
δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων
Δωροθέα Κολυνδρίνη, πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου Μαρσέλ Σολομών.
Ακολούθησε η εισήγηση με θέμα «Συκή 27 Μαρτίου 1944. Μια ψηφίδα στο
ψηφιδωτό του Ολοκαυτώματος», από τον διευθυντή του 2ου Προτύπου
Γυμνασίου Βόλου Απόστολο Ζαχαρό. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Στράτος
Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα «Οι μεσεγγυούχοι
εβραϊκών περιουσιών, ως πτυχή του γενοκτονικού μηχανισμού».
Η διαδικτυακή εκδήλωση πλαισιώθηκε από ανάγνωση ποιημάτων από μαθητές του
2ου Προτύπου Γυμνασίου Βόλου και προβολή video της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Βόλου.
ΠΗΓΗ: ιστοεσελίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 7.2.2022

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ - ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΑΓΙΑΝ ΑΕΜΕΤ: Απεβίωσε στις 21.2.2022, σε ηλικία 96
ετών η Ματθίλδη Αβδελά, συζ. Σαλώμ και μητέρα του Ααρών Αβδελά, του επί σειρά
ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητάς μας.
Η Ματθίλδη Αβδελά ήταν υπόδειγμα εβραίας μητέρας, πολύ αγαπητή σε όλα τα
μέλη μας αλλά και σε όλους όσοι τη γνώριζαν.
Η κοινότητά μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.
Στη μνήμη της προσέφερε το πόσο των τριακοσίων (300,00) ευρώ υπέρ της
αναστύλωσης της Ιεράς Συναγωγής Λάρισας.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Σάββατο 29.1.2022, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο της πόλης κ. Μωυσή Ελισάφ, την Ι.Κ. Ιωαννίνων, το
Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών,
διοργάνωσαν εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, παρουσία
του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κ. Yossi Amrani. Η εκδήλωση έγινε χωρίς
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την παρουσία κοινού και μεταδόθηκε σε live streaming από το κανάλι του Δήμου
Ιωαννιτών στο YouTube.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα Yossi
Amrani και του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ.
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θανάσης Γιαλκέτσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης, με θέμα: «Η μνήμη του κακού ως αντίδοτο στο μίσος και στην
αδιαφορία». Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με έργα Ernst Krenek και Paul
Hindemith.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί η Διεθνής Ημέρα
Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όπως έχει οριστεί η 27η Ιανουαρίου,
με την Ελλάδα να έχει πληρώσει βαρύ τίμημα και μεγάλο φόρο σε αίμα, με την
εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, εβραίων στο θρήσκευμα κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Οι συνθήκες που έχει ορίσει και καθορίσει η πανδημία έχουν αναχαιτίσει σε
σημαντικό βαθμό τις πολλές εκδηλώσεις, κυρίως εκείνες που απευθύνονται στο
ευρύ κοινό, σε συμβολικό επίπεδο όμως και με την κατάλληλη αξιοποίηση
εργαλείων και μέσων της τεχνολογίας, όπως το διαδίκτυο εξακολουθούν να γίνονται
πολλές επετειακές εκδηλώσεις μνήμης.
Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29.1.2022 στα Ιωάννινα, σε
συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του δήμου Ιωαννιτών, η οποία
μεταδόθηκε διαδικτυακά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ σε δηλώσεις του στο ITV μιλώντας για την
Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αναφέρθηκε στην μεγάλη
πρόκληση που είναι, όπως είπε η διαρκής υπόμνηση των γεγονότων και των αιτίων
που οδήγησαν σε αυτά, ώστε οι νέες γενιές να μάθουν, να γνωρίσουν και να
αντλήσουν διδάγματα για τη διαμόρφωση της δικής τους νοοτροπίας.
«Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, έχουν τη δική τους σημασία και σπουδαιότητα κυρίως
για τις νέες γενιές, που μαθαίνουν τι οδήγησε σε αυτήν τη βιομηχανοποιημένη
εξόντωση 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, λόγω της διαφορετικότητας του
θρησκεύματός τους.
Είναι τεράστια η σημασία που έχει να γνωρίσουμε σήμερα τι έγινε στο παρελθόν,
γιατί σήμερα αναβιώνουν ξανά, ο ρατσισμός, ο φασισμός, ο αντισημιτισμός, η
μισαλλοδοξία και η κοινωνία θα πρέπει να αποκτήσει τα εφόδια ώστε να
αντιμετωπίζει αυτές τις νέες προκλήσεις. Το μήνυμα είναι η ανοχή στη
διαφορετικότητα και ο σεβασμός στο συμπολίτη, στο συνάνθρωπο, στον ξένο. Είναι
καλύτερα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες
ενημέρωσης, προβολής και προσέγγισης του θέματος από διάφορες πλευρές και
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα, όμως η δυσανεξία στο
προσφυγικό – μεταναστευτικό παραμένει και γι’ αυτό η προσπάθεια ενημέρωσης
θα πρέπει να είναι διαρκής», ανέφερε ο κ. Ελισάφ.
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, η Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων μαζί με την
Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων, τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση για την μνήμη των
θυμάτων Ολοκαυτώματος της πόλης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και μήνυμα από τον σοφολογιότατο
ραββίνο κ. Ηλία Σαμπετάι. Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον πρόεδρο
της Ι.Κ. Τρικάλων, κ. Ιάκωβο Βενουζίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις απώλειες του
Ολοκαυτώματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους Χρήστο Μιχαλάκη για την περιφέρεια
Τρικάλων, Έφη Λεβέντη, αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων και τις Ισραηλιτικές Κοινότητες Τρικάλων,
Λαρίσης, Καρδίτσας και Αθηνών. Στην τελετή μνήμης παρέστη και η πρόεδρος του
Δημοτικού Θεάτρου Τρικκαίων κα Σοφία Αλεστά.
Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Στις 28 Ιανουαρίου 2022, τα μέλη του Δ.Σ της Ι.Κ. Χαλκίδας κατέθεσαν στεφάνι στο
Μνημείο Ολοκαυτώματος στη μνήμη των 6.000.000 ομοθρήσκων μας που
χάθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου των ναζί, μεταξύ των οποίων και μέλη της Ι.Κ.
Χαλκίδας.
Κατά την τελετή έγινε επιμνημόσυνη δέηση από τον θρησκευτικό λειτουργό της Ι.Κ.
Χαλκίδας κ. Μηνά Λεβή. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν και η τοποθέτηση του μηνύματος
WeRemeber στις προτομές του μακαριστού Μητροπολίτη Χαλκίδας Γρηγορίου και
του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος, στο εβραϊκό νεκροταφείο της Χαλκίδας.
Η ευχή όλων είναι να δοθεί τέλος στον αντισημιτισμό και να επικρατήσει η αγάπη
μεταξύ των ανθρώπων. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ - ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ.

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ
«ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το «χρυσό» εισιτήριο συμμετοχής στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης που διοργανώθηκε τον Μάρτιο στην συμπρωτεύουσα και
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συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ανά τον κόσμο, εξασφάλισε το ντοκιμαντέρ του
Γιάννη Γκεργκεβίτσα που ζει και εργάζεται εδώ και 14 χρόνια στην Κέρκυρα.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Οι Εβραίοι της Κέρκυρας» δίνεται έμφαση
στο ρόλο που διαδραμάτισαν ως σημαντικό κομμάτι του νησιού συμβάλλοντας στην
διαμόρφωση της ιστορίας του, καθώς και στην εξέλιξη του εμπορίου και της
οικονομίας. Ωστόσο τα θλιβερά γεγονότα εις βάρος τους προστέθηκαν στη μαύρη
σελίδα της ιστορίας της ανθρωπότητας.
Ιστορική παρακαταθήκη Το ντοκιμαντέρ, που "έντυσε" μουσικά η Κερκυραία
συνθέτης Μαρία Μπούα, η οποία είχε και την ευθύνη της ιστορικής έρευνας μαζί με
την Χριστιάννα Λάτσα αναμένεται να αποτελέσει σύμφωνα με τη ίδια ιστορική
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ώστε να μην χαθεί αυτό το κομμάτι της
ιστορίας μέσα στο χρόνο. Η ιδέα για την δημιουργία του ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με
τον κ. Γκεργκεβίτσα, ήρθε την περίοδο της καραντίνας. Ο εγκλεισμός λειτούργησε
δημιουργικά και ένας σπόρος τέχνης άρχισε να παίρνει σταδιακά ζωή. Τα πρώτα
γυρίσματα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2020 με συνεντεύξεις και το ντοκιμαντέρ,
μετά από συνεχή έρευνα και συλλογή φωτογραφικών ντοκουμέντων
ολοκληρώθηκε μετά από 17 μήνες, τον Ιανουάριο του 2022.
Αφηγήσεις
Το ντοκιμαντέρ που βασίζεται στις αφηγήσεις τριών μελών της Ισραηλιτικής
Κοινότητας, της Νίνα Βιτάλ, του Ζαχαρία Ματαθία και του Λίνου Σούση περιγράφει
τη ζωή της εβραϊκής κοινότητας στην Κέρκυρα, τα τραγικά γεγονότα που
ακολούθησαν στην επιχείρηση εξόντωσης των Κερκυραίων – Εβραίων, μόλις τρεις
ημέρες πριν από την οριστική λήξη του Πολέμου, αλλά και τι απέγιναν όσοι
επέζησαν από το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Άουσβιτς της Πολωνίας. «Το
ντοκιμαντέρ μας κατέστησε κι εμάς γνώστες πραγμάτων που δεν γνωρίζαμε για την
ιστορία των Εβραίων της Κέρκυρας και έχει ιστορική αξία για τις γενιές που θα
ακολουθήσουν», ανέφερε ο κ. Γκεργκεβίτσας τονίζοντας ότι το πρότζεκτ δεν είχε
καμία χρηματοδότηση και υποστήριξη και τα έξοδα τα ανέλαβαν οι δημιουργοί του.
Προβολή
Παρά ταύτα το ντοκιμαντέρ που φέρει κερκυραϊκή υπογραφή τα κατάφερε και
εντάχθηκε στο ελληνικό πρόγραμμα του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης στα διαγωνιστικά τμήματα «Πλατφόρμα» και «Από Οθόνη σε
Οθόνη» και προβλήθηκε διαδικτυακά, αλλά και στο τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» με
δια ζώσης προβολή στη Θεσσαλονίκη.

Χ Α Ν Ι Α – ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
ΧΑΝΙΩΝ
Εκδήλωση προς τιμήν της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6.2.2022 στην Εβραϊκή
Συναγωγή Ετς Χαγίμ Χανίων επί της παρόδου Κονδυλάκη στην παλιά πόλη των
Χανίων.
Λόγω των υγειονομικών περιορισμών η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων και με την χρήση μάσκας.
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό – καλωσόρισμα της Βασιλικής
Γιακουμάκη προέδρου του Δ.Σ. της Συναγωγής Χανίων, η οποία αναφέρθηκε εν
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συντομία στα δραματικά γεγονότα εκείνης της θλιβερής περιόδου επισημαίνοντας
τα εξής: “Η 27η Ιανουαρίου έχει οριστεί ως “Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα
του Ολοκαυτώματος”. Στις 2 Νοεμβρίου του 2005, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
πήρε την παραπάνω απόφαση. Δύο χρόνια σχεδόν νωρίτερα, τον Ιανουάριο του
2004, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα τον ν. 3218/2004, σύμφωνα με τον
οποίο υιοθετεί επισήμως αυτή την μέρα. Η 27η Ιανουαρίου επιλέχθηκε επειδή κατά
την ημέρα αυτή, το 1945, απελευθερώθηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα το
μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος,
“Αουσβιτς- Μπίρκεναου”. Στο παραπάνω στρατόπεδο μεταφέρθηκαν κι έχασαν τη
ζωή τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότεροι Έλληνες Εβραίοι. Στο ίδιο
στρατόπεδο συγκέντρωσης (Αουσβιτς) επρόκειτο πιθανότατα να καταλήξει και το
σύνολο των Εβραίων της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο υπό ναζιστική
σημαία πλοίο Ταναις.
Μαζί τους στα αμπάρια του Ταναις ήταν εγκλωβισμένοι Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου
και πλήθος χριστιανών ορθοδόξων αντιστασιακών του νησιού. Το πλοίο
απέπλευσε από το Ηράκλειο το βράδυ της 8ης Ιουνίου 1944. Λίγες ώρες μετά τον
απόπλου του τορπιλίστηκε από βρετανικό υποβρύχιο και όλοι οι εγκλωβισμένοι
αιχμάλωτοι χάθηκαν στο ναυάγιο…”. Τελειώνοντας η κα Γιακουμάκη τόνισε πώς η
εκδήλωση πραγματοποιείται ετεροχρονισμένα εξαιτίας της πανδημίας.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε
τα εξής: “Σε τέτοιες μέρες γεννάται πάντα ένα ερώτημα εάν τελικά μπορούμε να
εμπιστευτούμε την ανθρωπότητα. Υπάρχει αυτή η πολύ αξιόλογη λεωφόρος των
Δικαίων των Εθνών στο Γιαντ Βασέμ, στην Ιερουσαλήμ. Εκεί τιμώνται δέκα
τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι τους οποίους θα εμπιστευόταν ο κάθε ένας από εμάς,
γιατί έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν τις ζωές των γειτόνων τους και
σε ορισμένες περιπτώσεις αγνώστων συμπατριωτών τους. Έξι εκατομμύρια
Εβραίοι, ανάμεσα τους εξήντα επτά χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι το 86% του
Ελληνικού Εβραϊσμού εξοντώθηκε στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου με την
κοινότητα της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλες Εβραϊκές κοινότητες όπως αυτή των
Χανίων να αφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά”. Ο ίδιος συνεχίζοντας επεσήμανε
ότι “εμείς, όμως, κουβαλάμε μαζί μας όλα τα τραύματα του παρελθόντος των
ανθρώπων μας, τις ραγισμένες ζωές, τους φριχτούς θανάτους. Γιατί αρνούμαστε
να αφήσουμε τον θάνατο τους να είναι μάταιος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο το
παρελθόν μας, ζουν μέσα μας καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι προς το μέλλον. την
ελπίδα και τη ζωή. Ότι σκότωσαν οι εχθροί μας το κρατάμε ζωντανό με τον μόνο
τρόπο που μπορούμε, στη συνείδησή μας, στις αναμνήσεις μας και στις προσευχές
μας, όπως κουβαλάμε μαζί μας τη μνήμη της Σσοά, για να μην γνωρίσει ξανά ο
κόσμος την απανθρωπιά του ανθρώπου” για να καταλήξει τονίζοντας “πως ενάμιση
εκατομμύριο παιδιά, μια ολόκληρη δολοφονημένη γενιά ξεκληρίστηκε. Εμείς θα
συνεχίσουμε να περπατάμε χωρίς φόβο γιατί ενάντια σε αυτούς που επιλέγουν το
μίσος και τον θάνατο εμείς επιλέγουμε την αξία της ζωής”.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης
Σημανδηράκης και ο ειδικός συνεργάτης του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου
Αρναουτάκη, Δημήτριος Μιχελογιάννης, ενώ χαιρετισμό απέστειλε και ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης.
Παναγιώτης Σημανδηράκης: “Με πολύ σεβασμό παρευρισκόμαστε σήμερα στην
εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα το οποίο αποτέλεσε και την θλιβερότερη
σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Στην προσπάθεια μας να μην ζήσουμε ξανά στο
μέλλον ποτέ ξανά τέτοιες καταστάσεις οφείλουμε όλοι να ανασύρουμε τις μνήμες,
να δούμε το παράδειγμα όλων όσων αντιστάθηκαν αλλά και να μπορέσουμε
να βάλουμε φρένο σε κάθε συζήτηση μισαλλοδοξίας και μίσους. Αυτή είναι ευθύνη
και αυτή η εκδήλωση νομίζω ότι εξυπηρετεί αυτούς τους σκοπούς”.
Δημήτρης Μιχελογιάννης: “Η περιφέρεια Κρήτης είναι συν διοργανωτής της
εκδήλωσης και είναι πολύ σημαντικό πέρα από την βιωμένη μνήμη του
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Β΄Παγκοσμίου Πολέμου όσο σταδιακά πηγαίνουμε στη μετά μνήμη να κρατήσουμε
ζωντανές αυτές τις μνήμες που προφανώς και ως αποτύπωση του πόνου για όλη
την δυστυχία που προκλήθηκε με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα. Ταυτόχρονα
όμως να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα ώστε να μην ξαναδούμε ποτέ στην
διαδρομή μας ως κοινωνίες αντίστοιχα γεγονότα”.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομο περίπατο στην ιστορική Εβραϊκή Συνοικία
των Χανίων.
ΠΗΓΗ: eparxiakofos.gr, 7.2.2022 του Ηλία Κάκανου

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Την Tετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος η
Ειδική Απεσταλμένη για Θέματα Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ, Ellen Germain, στο
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα με αφορμή τη συμμετοχή της στο
διεθνές συνέδριο με θέμα «Ολοκαύτωμα, Γενοκτονίες και Μαζικές Θηριωδίες: Να
θυμόμαστε το παρελθόν για να προφυλάξουμε το μέλλον» που διοργανώνουν η
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και η Μητρόπολη
Μεσσηνίας με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του
Ιδρύματος Fulbright Ελλάδας και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της
Ελληνικής Προεδρίας στην Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος
(IHRA).
Κατά την επίσκεψή της στο ΕΜΕ, την κα Germain, συνόδευσαν ο Επιτετραμμένος
της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, David Burger καθώς και ο Αξιωματούχος του
Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Brian Breuhaus.
Τους εκλεκτούς επισκέπτες υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΜΕ, Σαμουήλ
(Μάκης) Μάτσας και η διευθύντρια του ΕΜΕ, Ζανέτ Μπαττίνου, που τους ξενάγησε
τόσο στην μόνιμη, όσο και στην περιοδική έκθεση του Μουσείου, ενώ έγινε σύντομη
ενημέρωση για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του ΕΜΕ και συζήτηση για την
μακροχρόνια συμμετοχή του Μουσείου στον IHRA.
Μετά το πέρας της ξενάγησης, ακολούθησε σύντομη συνέντευξη Τύπου σε ειδικό
χώρο του ΕΜΕ, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επίσημων
επισκεπτών με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ και Δανιήλ Μπεναρδούτ, καθώς και τη Γενική Γραμματέα
και το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
Ντέλια Αλχανάτη και Τζοάννα Ναχμία, κατά την οποία συζητήθηκαν οι
πρωτοβουλίες δημοσίων φορέων για την διατήρηση της μνήμης του
Ολοκαυτώματος, όπως η πρόσφατη συμμετοχή του Δημαρχείου Αθηνών και της
Βουλής των Ελλήνων στην καμπάνια του WJC #WeRemember για την ημέρα
Μνήμης Ολοκαυτώματος και άλλα προγράμματα με στόχο την ενημέρωση για το
που μπορεί να οδηγήσουν η μισαλλοδοξία και ο αντισημιτισμός.
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«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ»: ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΕ
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα παραγωγή του,
με ιστορικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του αείμνηστου Φίλου του Μουσείου, Πέτρου Ζαν Μαρίνου.
Το 2020, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος,
που έχει οριστεί η 27η Ιανουαρίου κάθε έτους, το Μουσείο παρουσίασε για πρώτη
φορά το πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο: «Το Ημερολόγιό μου».
Πρόκειται για ένα δρώμενο που εξελίσσεται μέσα στον χώρο του ΕΜΕ και στα
επιμέρους επίπεδα και τις θεματικές προθήκες της μόνιμης έκθεσης, βασισμένο σε
αληθινές μαρτυρίες και ιστορίες παιδιών από την περίοδο του Πολέμου και της
Κατοχής, από τα αρχεία του Μουσείου. Μέσα από το ημερολόγιο του Ιωσήφ,
μαθαίνουμε για την τύχη της οικογένειάς του στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη, που
αποφασίζει να χωριστεί και να κρυφτεί.
Ο Ιωσήφ μας «μιλάει» για τις σκέψεις του, τον φόβο και την απορία του για την
απώλεια των αγαπημένων του προσώπων, όπως και για το αίσθημα της
καλοτυχίας και της ευγνωμοσύνης που τον διακατέχει, όταν συνειδητοποιεί πόσο
τυχερή υπήρξε η οικογένειά του, που κατάφερε να σωθεί. Μέσα από την αφήγηση
παίρνουμε στοιχεία για την καθημερινή ζωή και τις δύσκολες καταστάσεις που
βίωσαν οι Εβραίοι κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μια προοπτική συνέχειας
και ζωής, αντλώντας μαθήματα από το παρελθόν.
Φέτος και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στην Διεθνή Συμμαχία για τη
Μνήμη του Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance,
IHRA), αυτό το θεατρικό δρώμενο πήρε μια νέα μορφή, αφού μέσα από την
καλλιτεχνική ματιά του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Γαβριηλίδη, μετεξελίχθηκε σε ταινία
μικρού μήκους. Οι ηθοποιοί Αλμπέρτο Φάις και Γιάννα Παπαγεωργίου
διαμόρφωσαν το σενάριο πάνω σε μια παλαιότερη ιδέα και εκπαιδευτική
δραστηριότητα του μουσείου και ενσαρκώνουν τους ρόλους, προσφέροντάς μας
μια διαφορετική εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής, μια ιστορία επιβίωσης μέσα σε
απίστευτες συνθήκες, ένα μάθημα δύναμης και πίστης, που θα πλαισιωθεί άμεσα
από σχέδια μαθήματος και από ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολικές
ομάδες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία μικρού μήκους «Το
Ημερολόγιό μου», παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Το επόμενο τεύχος των ΝΕΩΝ ΜΑΣ θα κυκλοφορήσει τον ΜΑΪΟ
2022.
-Προθεσμία υποβολής της ύλης: έως τις 4 ΜΑΪΟΥ 2022
-Το υλικό των Κοινοτήτων (άρθρα σε αρχεία word.doc και
φωτογραφίες σε αρχεία jpg) παράκληση να αποστέλλονται με email στο pr@kis.gr
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