ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος είχε σήμερα
συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα κ. Άριε Μέκελ,
τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βενιαμίν Αλμπάλα, τον
Πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Μίνο Μωυσή και τον Γενικό Γραμματέα του
ΚΙΣ κ. Βίκτωρα Ελιέζερ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσιοποίησε
την πρόθεσή του να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για να αναδειχθεί και να καταγραφεί
ακόμη περισσότερο στη συλλογική μνήμη του Ελληνικού λαού το τι ακριβώς συνέβη στο
Ολοκαύτωμα, το μέγεθος του εγκλήματος που συντελέστηκε κατά της ανθρωπότητας και οι
πραγματικές διαστάσεις των δραματικών γεγονότων, καθώς και οι τραγικές συνέπειες που
είχαν για τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους συμπολίτες μας.
Μετά τη συνάντηση οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Αλμπάλας έκαναν τις ακόλουθες
δηλώσεις:
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Προεδρείου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου καθώς και τον Πρέσβη του Ισραήλ στην
Αθήνα τον κ. Μέκελ για την πολύ γόνιμη και δημιουργική συζήτηση που είχαμε κατά την
σημερινή μας συνάντηση.
Κατά την συνάντηση αυτή τους ανακοίνωσα ότι ως Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Ελληνικής Δημοκρατίας έχω σκοπό να αναλάβω άμεσα μια πρωτοβουλία, εδώ στην
Ελλάδα, για να αναδείξουμε με μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις και να καταγράψουμε
ακόμη περισσότερο στη συλλογική μνήμη του Ελληνικού Λαού το τι ακριβώς συνέβη στο
Ολοκαύτωμα, το ποιες υπήρξαν οι τραγικές συνέπειες για χιλιάδες δικούς μας ανθρώπους
Έλληνες Εβραίους πολίτες και το πόσο μεγάλο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας υπήρξε
αυτό που έγινε τότε.
Γεγονότα, λοιπόν που πρέπει να καταγραφούν και εκδηλώσεις που πρέπει να αναδείξουν
την ιστορική αλήθεια για τα γεγονότα αυτά, ώστε να μην διανοείται κανείς να τα
αμφισβητήσει. Γιατί η ιστορική αλήθεια είναι μία.
Συμφωνήσαμε να συγκροτήσουμε μια επιτροπή, για να μπορέσουμε άμεσα να
σχεδιάσουμε το τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Θεωρούμε ότι ειδικά στην Ελλάδα,
της οποίας ο Πολιτισμός είναι η βάση του παγκόσμιου ουμανισμού, ειδικά στην Ελλάδα,
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την γόνιμη συνεργασία.
BΕΝΙΑΜΙΝ ΑΛΜΠΑΛΑΣ: Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία πραγματικά είναι κάτι το
οποίο θα πρέπει να αποδώσει πάρα πολύ στην γενικότερη ελληνική κοινωνία.
Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα δεν είναι και οι καλύτερες και θα πρέπει αυτό το
πράγμα να μεταδοθεί προς τον έξω κόσμο, διότι η ιστορία καμιά φορά ή από λάθος,
επαναλαμβάνεται και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε.
Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό και πάλι για όλη την πρωτοβουλία την οποία είχε.
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ.
Πηγή: http://www.yppo
.gr/2/g22.jsp?obj_id=54412

1/1

