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Η Βουλή των Ελλήνων, σε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα, παρουσίασε μέρος των
εκθεμάτων που θα κοσμήσουν τη Μόνιμη Ελληνική Έκθεση, η οποία θα στεγαστεί στο
Κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 2.5.2019 από τον
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, μέσα σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας και της ιστορικής απόφασης
που έλαβε η Βουλή των Ελλήνων να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία Μόνιμης
Ελληνικής Έκθεσης στο Άουσβιτς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπήκε ένα τέλος στην
εβδομηντάχρονη απουσία της χώρας μας από τον μαρτυρικό τόπο μνήμης όπου
εξοντώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Η έκθεση « Να με θυμάστε, όπως
σας θυμάμαι και εγώ
»
(φράση από το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρή) οργανώνεται με την καθοριστική συμβολή
του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, το οποίο παρείχε ιστορικά στοιχεία και τεκμηριώσεις.

Η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο αποτελεί ελάχιστη
ένδειξη της ηθικής και ιστορικής υποχρέωσης της χώρας απέναντι στους νεκρούς στο
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Το Κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς παραχωρεί στη Βουλή των Ελλήνων αίθουσα στο
Μπλοκ 12, όπου και θα στεγαστεί μέρος των εκθεμάτων. Η προσωρινή αυτή έκθεση θα είναι
επισκέψιμη έως τις 30 Ιουνίου 2019, ενώ στη συνέχεια το σύνολο των εκθεμάτων θα
μεταφερθεί στο Μπλοκ 18, όπου και θα στεγαστεί η Μόνιμη Ελληνική Έκθεση για τα θύματα
των Ελλήνων στο Άουσβιτς.

Την πρώτη παρουσίαση της συλλογής με τα εκθέματα χαιρέτισαν, παρουσία του
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Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, κ.
Σαμουήλ (Μάκης) Μάτσας, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδας, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ
, ο Διευθυντής του Κρατικού
Μουσείου Άουσβιτς, κ. Andrzei Kacorzyk, και ο Πολωνός Υπουργός Ανάπτυξης κ. Jan
Krzysztof Ardanowski, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας
Πολωνίας-Ισραήλ.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ο Πρόεδρος της Βουλής υπέγραψε στο βιβλίο μνήμης
του Κρατικού Μουσείου του Άουσβιτς.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 2.5.2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 2.5.2019: Επίσκεψη του Προέδρου της
Βουλής στην «εβραϊκή συνοικία» της Κρακοβίας

- THENEWSPAPER, 3.5.2019: Λιθαράκι κατά του φασισμού η ελληνική έκθεση στο
Άουσβιτς
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