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Στις 27.01.09, σε ειδική τελετή που έγινε στην έδρα του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη, τα
Ηνωμένα Έθνη τίμησαν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. «Μία αυθεντική βάση
ελπίδας: Μνήμη Ολοκαυτώματος και Εκπαίδευση» ήταν το θέμα της φετινής εκδήλωσης. Ο
γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. κ. Μπαν κι-Μουν, στο μήνυμά του για την Ημέρα Μνήμης,
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να συνεχίσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας όσα
διδαχτήκαμε από τα μελανότερα κεφάλαια της ιστορίας. Αυτό θα τα βοηθήσει να κάνουν
σωστότερες ενέργειες, από εκείνες των προγόνων τους, στην οικοδόμηση ενός κόσμου
στον οποίο θα συνυπάρχουν όλοι ειρηνικά». Κατά την εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος του
ιδρύματος Yad Vashem, Ραββίνος Γισραέλ Μεήρ Λάου, απηύθυναν χαιρετισμούς
εκπρόσωποι πολλών επίσημων φορέων, μίλησαν επιζώντες του Ολοκαυτώματος για τις
εμπειρίες τους και η τελετή τελείωσε με μουσικό πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης πρόκειται να παρουσιαστεί από τις 22 Μαρτίου 2009,
στην έδρα του Ο.Η.Ε στη Νέα Υόρκη, έκθεση που επιμελήθηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος
των Η.Π.Α. με θέμα «Θανατηφόρα Ιατρική: δημιουργώντας την κυρίαρχη φυλή». Η έκθεση
εξετάζει με ποιο τρόπο οι Ναζί χρησιμοποίησαν την επιστήμη ώστε να νομιμοποιήσουν τη
γενοκτονία.
Ειδ
ική εκδήλωση του Τμήματος Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ
για τους Σεφαραδίτες Εβραίους της Ελλάδας
Στις 29.1.09 το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης και Σχέσεων με Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς του Ο.Η.Ε. διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη εκδήλωση με θέμα «Οι Σεφαραδίτες
Εβραίοι στην Ελλάδα: Μια ανείπωτη ιστορία», κατά την οποία οι ομιλητές και οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση αναφέρθηκαν στη μακραίωνη παρουσία των Εβραίων στη
Θεσσαλονίκη και επικεντρώθηκαν στο διωγμό τους κατά τη Γερμανική Κατοχή
παρουσιάζοντας ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες ομήρων που επέζησαν του
Ολοκαυτώματος.
Εκ μέρους της Ελλάδας μίλησε ο αναπληρωτής μόνιμος
αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης κ. Δημήτρης Αλεξανδράκης. Ο κ. Αλεξανδράκης
αναφέρθηκε στη «μακρόχρονη ιστορία των ελληνοεβραϊκών σχέσεων, διάρκειας σχεδόν
τριών χιλιετιών», σημειώνοντας πως «όπως προκύπτει από τα διπλωματικά αρχεία του
υπουργείου Εξωτερικών, το ελληνικό κράτος οφείλει πολλά στους Έλληνες πολίτες
εβραϊκής καταγωγής για τη συμβολή τους στην πρόοδο της χώρας, ιδιαίτερα πριν από το
μαρτύριό τους στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί. Στα διπλωματικά
αρχεία, εκτός από την περιγραφή των ναζιστικών βιαιοτήτων, περιλαμβάνονται πλήθος
μαρτυριών για την ηρωική συμβολή πολλών ανώνυμων, αλλά και επώνυμων Χριστιανών στη
σωτηρία Εβραίων».
Τέλος, ο κ. Αλεξανδράκης επισήμανε ότι «στο σημερινό κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει
επιβίωση χωρίς θεμελιώδεις αρχές, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης, η ελεύθερη
διακίνηση ιδεών, ο διάλογος, η δικαιοσύνη, η πνευματική ανοχή και τα ανθρώπινα
δικαιώματα», υπογραμμίζοντας ότι «οι νεότερες γενιές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές οι
αξίες εξακολουθούν να υπάρχουν, γιατί πολλοί θυσίασαν τις ζωές τους για την υπεράσπισή
τους» και ότι «αυτό είναι το μήνυμα από την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και γι'
αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της έλλειψης ανοχής και των διακρίσεων σε όλες τους τις
μορφές». Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Δρ. Ισαάκ Μπενμαγιόρ, γιος επιζώντα του
Ολοκαυτώματος από τη Θεσσαλονίκη (του επί σειρά ετών προέδρου και σήμερα επιτίμου
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προέδρου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Λεών Μπενμαγιόρ). Ο κ. Ισ. Μπενμαγιόρ παρουσίασε τη
ζωή στην ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης πριν από τη Γερμανική Κατοχή
και τόνισε ιδιαίτερα τον αφανισμό του εβραϊκού πληθυσμού στα στρατόπεδα του θανάτου.
Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν επίσης o κ. Λέων Μαλλάχ, επιζών του Ολοκαυτώματος, με
καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μαλλάχ στην
ομιλία του αναφέρθηκε στο χρονικό της σύλληψης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από
τους Ναζί και στον εκτοπισμό τους καθώς και στις προσωπικές του εμπειρίες από τα
στρατόπεδα.
Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Maria-Luisa Chavez,
επικεφαλής των σχέσεων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του Τμήματος Δημόσιας
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών. Μετά τις ομιλίες έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις
από το ακροατήριο, τόσο για το Ολοκαύτωμα και τις ιστορικές του προεκτάσεις, όσο και
για τη σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και για αντιδράσεις που
εκδηλώνονται, κατά διαστήματα, από μερίδα πολιτών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου

Με την ευκαιρία της 27 ης Ιανουαρίου, Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Χανς Γκερτ Πέτερινγκ έστειλε στον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου κ. Μοσέ Κάντορ επιστολή με την οποία εκφράζει την
αλληλεγγύη του με την ευρωπαϊκή εβραϊκή κοινότητα για την επέτειο μνήμης. Στην
επιστολή ο κ. Πέτερινγκ αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Αυτή είναι μία ημέρα κατά την οποία
εμείς στην Ευρώπη πρέπει να θυμόμαστε τα φοβερά και άνευ παραλληλισμού δεινά που
υπέστη ο εβραϊκός λαός. Ως Γερμανός, γνωρίζω πολύ καλά ότι τα δεινά αυτά επεβλήθησαν
στο όνομα το δικού μου λαού. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη σημερινή
Ημέρα Μνήμης, αποτίω φόρο τιμής στα θύματα της Σοά.

Κατά την επέτειο αυτή, καλούμεθα επίσης να αντιδράσουμε με σαφήνεια και να
αποδοκιμάσουμε τα επεισόδια αντισημιτισμού και μη-ανοχής που λαμβάνουν χώρα στις
δικές μας χώρες, στις μέρες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισταμένως λάβει
σθεναρή θέση κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και τους αντισημιτισμού. Αυτά είναι
φαινόμενα τα οποία δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινότητα των αξιών.
Αποτελούν απειλή στην πίστη μας σε μια Ευρωπαϊκή Ενωση της οποίας ο ακρογωνιαίος
λίθος είναι ο σεβασμός της θεμελιώδους αξιοπρέπειας όλων και του κάθε ανθρώπου.

Το να θυμόμαστε το Ολοκαύτωμα σημαίνει να είμαστε αποφασισμένοι ότι η απανθρωπιά
της Σοά δεν θα πρέπει να γίνει επιτρεπτό να συμβεί ξανά. Είναι μια ευκαιρία να
επιβεβαιώσουμε τις αξίες μας και να δεσμευτούμε στην από κοινού εργασία προκειμένου να
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απαλλάξουμε τις κοινωνίες μας από το μίσος και τη μη ανοχή».
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