ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ IHR

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την
ανάληψη της Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA)
από την Ελλάδα.

Η χώρα μας, μέλος της IHRA από το 2005, έχει από ετών ενεργή συμμετοχή σε
πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ιστορικής Μνήμης της Σοά. Η επιλογή του κεντρικού
θέματος της Ελληνικής Προεδρίας «Διδασκαλία και μάθηση για το Ολοκαύτωμα:
Εκπαίδευση για έναν κόσμο χωρίς ποτέ ξανά γενοκτονία»
,
καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην Παιδεία και είμαστε βέβαιοι ότι η
χρονιά που εγκαινιάζεται σήμερα θα είναι γεμάτη εκπαιδευτικά προγράμματα ουσίας, με
στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού και την εδραίωση του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συνειδήσεις της γενιάς που θα οικοδομήσει
τον κόσμο του μέλλοντος.

Το ΚΙΣΕ υπήρξε πάντα και θα συνεχίσει να είναι αρωγός στο σημαντικό έργο της IHRA,
αναπτύσσοντας κι ενισχύοντας την εποικοδομητική συνεργασία με τον επικεφαλής και την
Ελληνική Αντιπροσωπεία στην IHRA.

Η φετινή Ελληνική Προεδρία της IHRA και η 200ή επέτειος της Ανεξαρτησίας της
Ελλάδας θα δώσουν μια νέα δυναμική ώθηση στη δημιουργία αξιόλογων δράσεων για την
παιδεία και τον πολιτισμό και θα αναδείξουν την εβραϊκή κληρονομιά και την ιστορική
πορεία της χώρας μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Με την ολοκλήρωση της Γερμανικής Προεδρίας της IHRA στη χρονιά που πέρασε, το ΚΙΣΕ
εκφραζει την εκτίμησή του στον Πρέσβη κ. Ράιχελ για τις σημαντικές δραστηριότητες της
χώρας του τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για
τις εκδηλώσεις με επίκεντρο το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων.

Ευχόμαστε στον Πρέσβη κ. Χριστόδουλο Λάζαρη, καλή επιτυχία στο έργο της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην IHRA, με τη βεβαιότητα ότι η Ελληνική προεδρία θα προάγει τόσο τη
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διαιώνιση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, όσο και την ανάγκη καταπολέμησης της
μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού για τη θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκεύματος.

Αθήνα, 1.4.2021
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