ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ Τ

Η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στη φετινή διεθνή διοργάνωση της «Πορείας των
Ζωντανών»
, που θα
πραγματοποιηθεί στις 2.5.2019 στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Ο Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων κ.
Νίκος Βούτσης
, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου
(WJC), κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ,
ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κ.
Σαμουήλ-Μάκης Μάτσας,
και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου κ.
Μαρσέλ Σολομών,
θα μεταβούν στον χώρο του τέως ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου, όπου περισσότεροι
από 1 εκατομμύριο Εβραίοι εξοντώθηκαν στους θαλάμους αερίων και τα κρεματόρια, και θα
συμμετάσχουν στην Πορεία.

Στην Πορεία θα λάβουν, επίσης, μέρος: ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης κ.
Σίμος Μπενσασσών
, η Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης κα
Άννα Αγγελίδου
, ο Διευθυντής του Γραφείου του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου στη Γενεύη κ.
Λεόν Σαλτιέλ,
ο Διευθυντής του φιλανθρωπικού οργανισμού AGAPE κ.
Μανώλης Τουφεξής
, καθώς και ομάδα της Εβραϊκής Νεολαίας Ελλάδος.

Την ίδια ημέρα, η Βουλή των Ελλήνων, σε ειδική τελετή, θα παρουσιάσει μέρος των
εκθεμάτων της
Μόνιμης Ελληνικής Έκθεσης,
που θα στεγαστεί σε Μπλοκ του Κρατικού Μουσείου του Άουσβιτς. Τα εγκαίνια θα γίνουν
από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση. Η Έκθεση, με τίτλο
«Έλληνες στο Άουσβιτς –«Να με θυμάστε όπως σας θυμάμαι κι εγώ»
(φράση από το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρή), υλοποιείται με την καθοριστική συμβολή
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

1/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗ

Το μήνυμα της εκδήλωσης έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής με δήλωσή του, τονίζοντας
μεταξύ άλλων: «Θα συμμετέχουν 15 χιλιάδες άνθρωποι από 57 διαφορετικές χώρες
προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανή την υπόθεση αυτού του εγκλήματος για όλη την
ανθρωπότητα. Και θα εγκαινιάσουμε για πρώτη φορά το μνημείο που θα υπάρχει εκεί, ένα
ολόκληρο μπλοκ, δύο αίθουσες του Μουσείου για τα θύματα των Ελλήνων στο Άουσβιτς.
Περάσανε 70 χρόνια για να κάνουμε αυτό που έχουνε κάνει όλες οι άλλες χώρες που είχανε
και λιγότερα θύματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης.

Ο Πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δ. Σαλτιέλ τόνισε: «67 χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι χάθηκαν στη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με συναίσθηση της ευθύνης για τη διατήρηση της
μνήμης τους, θα περπατήσουμε την απόσταση των σχεδόν τριών χιλιομέτρων προς το
Μπιρκενάου, τον τόπο του μαρτυρίου, διατρανώνοντας την αντίθεσή μας σε κάθε απόπειρα
αναβίωσης του ναζισμού, και τη θέση μας κατά των διακρίσεων, του μίσους και του
φανατισμού. Παράλληλα, η Ελληνική Έκθεση στο Άουσβιτς -που ελπίζουμε σύντομα να
ολοκληρωθεί και να εγκατασταθεί στο Μπλοκ 18, όπου θα φιλοξενηθεί μόνιμα- αποτελεί
ουσιαστικής σημασίας έργο, που θα γνωρίσει την Ελληνική πτυχή της ιστορίας του
Ολοκαυτώματος στις χιλιάδες των επισκεπτών του τέως στρατοπέδου εξόντωσης».

*Φωτογραφία αρχείου από την ελληνική συμμετοχή στην "Πορεία των Ζωντανών" το 2016
με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δείτε ΕΔΩ την “Πορεία των Ζωντανών” 2.5.2019 σε live streaming
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