Επίσκεψη Ισραηλινών Στρατιωτών στη Θεσσαλονίκη

Φόρο τιμής στους 513 Εβραίους
της Θεσσαλονίκης που σκοτώθηκαν στα μέτωπα του
ελληνοϊταλικού πολέμου
και στους 50.000 Ελληνοεβραίους που εξοντώθηκαν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου απέτισαν 185 Ισραηλινοί
στρατιώτες στο Εβραϊκό
Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης.
Η Ισραηλινή αποστολή, παρουσία Ελλήνων αξιωματικών, κατέθεσε
στεφάνια στο μνημείο
των Πεσόντων Ελλήνων Εβραίων, ενώ στη συνέχεια
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.
Η επίσκεψη εντάσσεται στο πρόγραμμα &quot;Ένστολοι μάρτυρες&quot;,
που ξεκίνησε
πριν από εφτά χρόνια. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.500
Ισραηλινοί αξιωματικοί
επισκέπτονται το Άουσβιτς, καθώς και πόλεις σε
ολόκληρο τον κόσμο, όπου άνθησε στο
παρελθόν το εβραϊκό στοιχείο.
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο Θεσσαλονικιός επιζών κ.
Ελιάου Τέβα άναψε με μία δάδα
το βωμό μπροστά στο μνημείο των Πεσόντων.
Στη συνέχεια μέλη της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης τραγούδησαν
ύμνους στη μνήμη των θυμάτων.
&quot;Βρισκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους
Εβραίους της
Θεσσαλονίκης που πολέμησαν τα ναζιστικά στρατεύματα. Η
συμβολή των Ελλήνων ήταν
πολύ σημαντική, πράγμα που αποδεικνύεται από
την αποφασιστικότητα που επέδειξαν τόσο
στον ελληνοϊταλικό πόλεμο όσο
και στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής&quot;, δήλωσε ο
αξιωματικός και επικεφαλής
της ισραηλινής αποστολής κ. Νταν Γκανότ.
&quot;Το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης εξοντώθηκε σε ποσοστό
97% κατά την
περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σημερινή συνάντηση
γίνεται την παραμονή της
γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, δηλαδή την
9η Απριλίου 1941. Τέτοιες επισκέψεις τιμούν
τα θύματα και φέρνουν πιο
κοντά τους δύο λαούς&quot;, δήλωσε από την πλευρά του ο
πρόεδρος της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης, κ. Δαβίδ Σαλτιέλ.
Στην τελετή τιμήθηκαν 15 Θεσσαλονικείς Εβραίοι, επιζώντες
του πολέμου και των
στρατοπέδων του Αουσβιτς.
Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης
κ. Λουκάς Ανανίκας, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης
Ψωμιάδης και η Α' Γραμματέας
της πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα κα
Σύλβια Μπερλάτσκι.
Πριν από την
τελετή, η ξένη αποστολή επισκέφτηκε το εβραϊκό σχολείο της
Θεσσαλονίκης,
ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Γ' Σώμα Στρατού, όπου απέδωσε φόρο τιμής
στα θύματα. Η επίσκεψη των Ισραηλινών αξιωματικών περιελάμβανε επίσης
ξενάγηση
στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνάντηση με τους ηλικιωμένους
στο Γηροκομείο
&quot;Σαούλ Μοδιάνο&quot;, καθώς και περιήγηση στα αξιοθέατα της
πόλης.
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