Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος - ΛΑΡΙΣΑ 2004

Στις 15 Απριλίου 2004 έγινε, σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, στην Ιερά Συναγωγή
εκδήλωση για τα 61 χρόνια μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Η εκδήλωση μνήμης ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και άναμμα κεριών από επιζήσαντες των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του ΚΙΣ κ. Μ. Κωνσταντίνη, ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: &quot;Το Ολοκαύτωμα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο
μελανές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Το Ολοκαύτωμα ως μαζικό έγκλημα έδωσε την αφορμή
να τεθούν ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και την ιδιοσυγκρασία
της. Εξι εκατομμύρια ψυχές εξοντώθηκαν όχι μόνο εξαιτίας ενός τέλεια οργανωμένου σχεδίου ενός
παρανοϊκού ηγέτη που κατάφερε να συμπαρασύρει ένα ολόκληρο λαό στο φρενήρη τρόπο σκέψης
του αλλά και λόγω της αδράνειας, της αδιαφορίας και της παθητικότητας της τότε ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Οπως σ' όλη την Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα η ζωντανή εβραϊκή κοινότητα,
αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής Ιστορίας, εκδιώχθηκε και εξοντώθηκε λόγω του θρησκεύματός
της. Η απώλεια των Ελλήνων Εβραίων δεν είναι μόνον αριθμητική αλλά και ποιοτική, μια που
καταστράφηκε ένας παράγοντας προόδου και πολιτισμού που συνέβαλε στην εδώ ανάπτυξη των
γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών αλλά και στην άνθηση τις οικονομίας λόγω του υψηλού
μορφωτικού επιπέδου τους και λόγω των νέων ιδεών που μετέφεραν από τις σχέσεις τους με τις
άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή η προσφορά των εβραίων δεν εκφράστηκε μόνο σε περιόδους
ευημερίας αλλά και σε εποχές πολέμου. Η αγάπη για την πατρίδα μας οδήγησε στα πεδία των
μαχών όπου με αυτοθυσία και αυταπάρνηση προμαχήσανε για τα ελληνικά ιδεώδη. Ιδιαίτερη
μάλιστα, κατά κοινή αναγνώριση, ήταν η συμμετοχή των πατέρων μας στον τελευταίο πόλεμο του
1940-41. Μετά, στα χρόνια της τριπλής Γερμανό-Ιταλο-Βουλγαρικής Κατοχής, οι Εβραίοι λάβαμε
μέρος στην αντίσταση. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλία η μερική διάσωση των εβραίων που σημειώθηκε
οφείλεται κυρίως στην Εθνική Αντίσταση.
Οπως έχει γενικά καταγραφεί οι Εβραϊκές Κοινότητες άφησαν σε διάφορες πόλεις ανεξίτηλα
σημάδια στην ιστορία του τόπου και είναι βέβαιο ότι θα συνέχιζαν απρόσκοπτα αυτή την πορεία αν
δεν την ανέκοπτε η εγκληματική ενέργεια του Ολοκαυτώματος.
Σήμερα, 60 χρόνια μετά το διωγμό και την εξόντωση των 60.000 περίπου Εβραίων της Ελλάδας,
σε μια περίοδο που τα μαθήματα του παρελθόντος φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν στις
μνήμες, οφείλουμε να σταθούμε δυναμικά και να παλέψουμε για τις αρχές της αποδοχής, της
ελευθερίας, της ανεκτικότητας.
Πρόσφατα με την καθιέρωση της 27ης Ιανουαρίου (ημέρας απελευθέρωσης του στρατοπέδου
του Αουσβιτς) ως &quot;Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Ηρώων και Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος&quot;, σύσσωμη η Ελληνική Πολιτεία απέδωσε, έστω και με καθυστέρηση, ένα
παλιό ηθικό χρέος προς τους Ελληνες Εβραίους. Με την επίσημη αναγνώριση της Ημέρας Μνήμης,
πέρα από τον φόρο τιμής που με ταπεινοφροσύνη πρέπει να αποτίσουμε στα θύματα του Ναζισμού,
η Ελληνική Πολιτεία τοποθετείται προ των κοινών ευθυνών της για τη διασφάλιση της ιστορικής
συνέχειας, διαφορετικά, η θυσία χιλιάδων Ελλήνων - Χριστιανών και Εβραίων - θα αποδειχθεί
μάταιη.
Τα όσα υπέστησαν οι Ελληνες Εβραίοι κατά το Ολοκαύτωμα, αυτή η μελανή σελίδα στην
παγκόσμια ιστορία, αυτή η οδυνηρή ανάμνηση στην ιστορία του Εβραϊσμού, παραμένει πάντα
ζωντανή ως εμπειρία αλλά κι ως διδαχή προς τις νεώτερες γενιές. Ας διατηρήσουμε άσβεστη τη
φλόγα της ιερής μνήμης κι ας προσπαθήσουμε όλοι οι άνθρωποι που τιμάμε την ανθρώπινη ζωή και
αξιοπρέπεια να την προφυλάξουμε από όσους, με διάφορα προσωπεία, την επιβουλεύονται&quot;.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
από τις Αρχές και τους φορείς της πόλης. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γ. Φίλος ως εκπρόσωπος του γ,γ, Περιφέρειας, ο νομάρχης Λάρισας κ. Λ.
Κατσαρός, ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κ. Τζανακούλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκαιας κ. Αθαν. Μπλιάτσος, ο πρόεδρος του ΚΙΣ κ. Μ. Κωνσταντίνης, οι πρόεδροι των Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης και Τρικάλων, εκπρόσωπος του ΟΠΑΙΕ, εκπρόσωποι των Ι.Κ., Βόλου, Καβάλας,
Χαλκίδας, Καρδίτσας, εκπρόσωπος της ΕΝΕ, εκπρόσωποι της Ενωσης Αναπήρων Θυμάτων Εθνικής

1/2

Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος - ΛΑΡΙΣΑ 2004

Αντίστασης '41-'44 Ν. Λάρισας, της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, του
επιμελητηρίου Λάρισας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών,
του Ομίλου Ζόντα, της Εταιρίας Λογίων και Συγγραφέων και του 8ου Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου
Λάρισας. Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ., η οποία έκλεισε την εκδήλωση με τον Εθνικό
Ύμνο. Στην εκδήλωση εκτός των προαναφερθέντων παρέστησαν επίσης οι: εκπρόσωπος της Ι.Μ.
Λαρίσης και Τυρνάβου, οι βουλευτές Μ. Χαρακόπουλος, Γ. Γαρουφαλιάς, Κ. Αγοραστός, Εκτ.
Νασιώκας, εκπρόσωποι της 1ης Στρατιάς και του ΑΤΑ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάρισας Κων. Μέγας, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας ταξίαρχος Χρ. Ιορδανίδης, πολλοί φορείς
της πόλης και πλήθος κόσμου.
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