ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ & ΤΗ

Στις 04.6.2021 η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε τον Υφυπουργό
Εξωτερικών, αρμόδιο για Ευρωπαϊκά θέματα, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας, κ. Μichael Roth ο οποίος, πριν την άφιξή του στα γραφεία της ΙΚΘ, κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της πόλης, αποτίοντας φόρο τιμής στους 50.000
Εβραίους της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν από τους Ναζί.

Ο κ. Roth, είχε εκτενή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δ. Σαλτιέλ, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ.
Κ. Ζέρβα και τον Πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος κ. Γ. Μπουτάρη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος κ. Λάζαρος Σεφιχά, η
Γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κα Χάνα Πίντο, η Γενική
Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κα Sibylla
Bendig, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Markus Teglas και το
στέλεχος του γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών του τμήματος διμερών σχέσεων
μεταξύ χωρών της Ε.Ε., κ. Maximilian Spinner.
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Ο κ. Roth ενημερώθηκε αναλυτικά για τα τρέχοντα θέματα και τις πρόσφατες εξελίξεις
αναφορικά με την πορεία δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, καθώς και
για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να
σταθεί αρωγός στο έργο αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Σαλτιέλ αναφέρθηκε στο εξαιρετικό κλίμα
της συζήτησης και στην ισχυρή πεποίθησή του πως με την διαρκή στήριξη της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας η σημαντική
αυτή πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα θα προχωρήσει με γρήγορα και
αποτελεσματικά βήματα.

Υπογράμμισε επίσης πως βάσει της πρόσφατης ψήφισης νόμου από την Ελληνική Βουλή,
η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε την Κοινότητα ως τον φορέα που θα πρέπει να αναλάβει
την ευθύνη της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος, καθώς και την ανάγκη
δημιουργίας ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με έδρα την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση
της ανέγερσης του έργου, για τη διαχείριση του Μουσείου.

Κλείνοντας τόνισε πως είναι αισιόδοξος ότι η ανοικοδόμηση του Μουσείου
Ολοκαυτώματος θα ξεκινήσει εντός του 2021.

Ο κ. Roth από πλευράς του δήλωσε: Είμαστε εδώ, σήμερα, ενθυμούμενοι τα θύματα του
Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, τις δεκάδες χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά που
εκδιώχθηκαν, εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία. Τα θύματα και
οι επιζήσαντες δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Αυτό είναι το βασικό μήνυμά μου. Μας υπενθυμίζουν
την ευθύνη μας να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, το μίσος κατά των
Ρομά, την ομοφοβία και όλες τις άλλες μορφές προκατάληψης, σήμερα.

Γι’ αυτό και η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίξει την
κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε ότι θα
ξεκινήσει φέτος. Είναι κοινό μας καθήκον να διατηρήσουμε ζωντανή τη φρικιαστική μνήμη
της Σοά και να ενθαρρύνουμε τις κοινωνίες μας και κυρίως τις νέες γενιές να δεσμευτούν
για μία ειρηνική, φιλελεύθερη, δίκαιη, δημοκρατική και διαφορετική Ευρώπη σήμερα.
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Εξέφρασε δε την ευγνωμοσύνη του στην Ισραηλιτική Κοινότητα και ιδιαίτερα στον κ.
Σαλτιέλ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια κι έκανε μια σύντομη αναδρομή στο 2014,
όταν άκουσε για πρώτη φορά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τα σχέδια της Κοινότητας για την
ανέγερση του Μουσείου, το οποίο και ο ίδιος στήριξε από την πρώτη στιγμή. «Αυτό το
πρότζεκτ είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Δεν είναι όμως μόνο προσωπική μου δέσμευση
αλλά και της (γερμανικής) κυβέρνησης και πολλών ανθρώπων στη χώρα μου», τόνισε,
επισημαίνοντας πως «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους
Έλληνες φίλους μας, την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης γιατί δεν είναι ένα
περιφερειακό, ένα εθνικό πρότζεκ, αλλά ένα πρότζεκτ ευρωπαϊκό και παγκόσμιο».

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου Ι.Κ. Θεσσαλνίκης, 4.6.2021
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