ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Ζακυνθινοί Εβραίοι από την Αθήνα, το Ισραήλ και την Αμερική συναντήθηκαν στη γενέτειρά
τους, σε μια συγκινητική εκδήλωση τιμής και μνήμης που διοργάνωσε το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και οι Ισραηλίτες οι καταγόμενοι από τη Ζάκυνθο,
στις 13.7.14 στο εβραϊκό Νεκροταφείο, για την αποκάλυψη δύο μαρμάρινων επιγραφών.

Η πρώτη μαρμάρινη επιγραφή είναι αφιερωμένη στους περίπου εβδομήντα Ζακυνθινούς
Εβραίους, που διέμεναν στην Κέρκυρα και τα Χανιά κατά την περίοδο της Κατοχής, με
συνέπεια να συγκαταλέγονται στα έξι εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, ενώ
υπενθυμίζει, έμμεσα, τη μοναδική, σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, διάσωση του συνόλου
των 275 Εβραίων της Ζακύνθου, από τη Γερμανική θηριωδία, χάρις στην αλληλεγγύη των
Ζακυνθινών συμπολιτών τους, με πρωτεργάτες, τους τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο και
Δήμαρχο Λουκά Καρρέρ.

Τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής αυτής έκανε ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδας (ΚΙΣΕ) κ. Βενιαμίν Αλμπάλας.
Ακολούθησαν το άναμμα δύο κεριών από τους κ. Ερμάνδο Τσεζάνα και Έρτσελ Μάτσα,
επιμνημόσυνη δέηση από το θρησκευτικό λειτουργό της Ι.Κ. Αθηνών κ. Χαϊμ Ταλ, και
χαιρετισμοί από τον Μητροπολίτη Δωδώνης (τ. Ζακύνθου) κ. Χρυσόστομο, τον
αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Ζακύνθου) κ. Διονύσιο Μυλωνά, το Δήμαρχο Ζακύνθου κ.
Στέλιο Μποζίκη, τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, τον κ. Ιακώβ Δαλμέδεγο εκ
μέρους των Ζακυνθινοεβραίων που κατοικούν στο Ισραήλ, την κα Ελένη Καρρέρ-Κριεζή,
κόρη του επί Γερμανικής Κατοχής Δημάρχου Λουκά Καρρέρ και την κα Μιμίκα
Τσεζάνα-Χάϊμαν.

Στη συνέχεια έγιναν ομιλίες από τον κ. Μωυσή Μόρδο για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων
της Κέρκυρας και την κα Βίκη Κωστή - Ταραμπουλούς για την απώλεια των Εβραίων της
Κρήτης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
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Η δεύτερη μαρμάρινη επιγραφή που έχει τοποθετηθεί στο χώρο του ιστορικού εβραϊκού
νεκροταφείου είναι αφιερωμένη στον Ζακυνθινοεβραίο στρατιώτη, Μωυσή Φόρτες, ο οποίος
έπεσε ηρωικά μαχόμενος, στο Ελληνοαλβανικό Μέτωπο, στις 23 Δεκεμβρίου του 1940, κατά
τη νικηφόρα προέλαση του Ελληνικού Στρατού εντός του Αλβανικού εδάφους και,
συγκεκριμένα, κατά τη μάχη, στο Ύψωμα 1220, ανατολικά της Κλεισούρας. Μέσω του
Μωυσή Φόρτες, τιμήθηκαν και όλοι οι πεσόντες στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940 –
1941.

Τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής στη μνήμη του στρατιώτη Μωυσή Φόρτες έγιναν από
την κα Γλυκέρη Φόρτες – Γανή, κόρη του Μωυσή Φόρτες, η οποία ήρθε από το Ισραήλ με την
οικογένειά της.

Ακολούθησαν η ανάγνωση του «Καντίς» από τον κ. Σαμουήλ Γανή, ομιλία του κ. Νούλη
Τσεζάνα για τη συμμετοχή των Ελλήνων Εβραίων στους πολεμικούς αγώνες της πατρίδας
μας, ομιλία της κας Γλυκέρης Φόρτες- Γανή, κατάθεση στεφάνου από τον εγγονό του
Μωυσή Φόρτες και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του, κ

αθώς και όλων των Εβραίων που έδωσαν τη ζωή τους στο Αλβανικό Μέτωπο.

Παρούσα ήταν η νυν και η νεοεκλεγείσα αυτοδιοικητική αρχή του νησιού, ο Μητροπολίτης
Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι του ΚΙΣΕ και
των Εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων απ΄ όλη την Ελλάδα, και οι Ζακυνθινής
καταγωγής Εβραίοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

-Διαβάστε σχετικά στην ιστοσελίδα www.imerazante.gr&nbsp;
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