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Σε μία από τις πρώτες ομιλίες του - ύστερα από την ανάληψη της προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς ήταν ο κεντρικός ομιλητής
στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα του προέδρου
του κ. Μάρτιν Σούλτς και το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC) στην έδρα του Ε.Κ. στις
Βρυξέλλες, στις 27.1.14, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Τον
πρωθυπουργό συνόδευσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδίκογλου και ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης. Εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Εβραϊσμό στην
εκδήλωση παρέστησαν –προσκεκλημένοι του EJC- ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν
Αλμπάλας και ο γεν. γραμματέας του Δ.Σ. κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ. Επίσης, παρέστησαν ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο αντιπρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών κ.
Βίκτωρ Ασσέρ. Σ
την εκδήλωση μίλησαν ακόμη ο πρόεδρος του Ε.Κ. κ. Μ. Σούλτς, ο πρόεδρος του EJC κ.
Μοσέ Κάντορ και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) κ. Ρόναλντ
Λόντερ.
Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της παιδείας αλλά και τις σοβαρές
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη από την άνοδο των ακραίων
ιδεολογιών και του πολιτικού εξτρεμισμού. Για μία ακόμη φορά, οι ομιλητές εξήραν τη
στάση και το θάρρος της Ελλάδας που -μέσα από όλες τις δυσκολίες που περνάαντιστέκεται σθεναρά στον ρατσισμό και τον νεοναζισμό.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Σήμερα, 100 χρόνια
μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν εκατομμύρια Ευρωπαίων έχασαν τη ζωή τους στη
μάχη και 70 χρόνια από τις βιαιότητες της Γενοκτονίας και του Ολοκαυτώματος,
καταφέραμε να μετατρέψουμε αυτούς τους τρομακτικούς εφιάλτες σε ένα λαμπρό όραμα
και αυτό το όραμα σε μια πραγματικότητα: την Ενωμένη Ευρώπη, την Ευρώπη μας που
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο σεβασμό της ελευθερίας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων
και του ανθρώπινου σεβασμού».
Ο πρόεδρος του Ε.Κ. κ. Μάρτιν Σουλτς υπογράμμισε
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ότι «ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός συνιστούν απειλή κατά των θεμελιωδών αρχών μας,
που είναι η δημοκρατία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα». Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής σημείωσε ακόμη ότι το Ολοκαύτωμα ήταν η
χειρότερη τραγωδία στην ανθρωπότητα και ότι οι κίνδυνοι και οι δαίμονες, δυστυχώς,
εξακολουθούν να υφίστανται στις κοινωνίες μας, τονίζοντας πως ευχή και στόχος μας είναι
το «ποτέ πια».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου, Μοσέ Καντόρ, (ωωτογραφία) τόνισε ότι η
αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής από την Ελληνική Κυβέρνηση αποτελεί παράδειγμα
υπεράσπισης της Δημοκρατίας, το οποίο ελπίζουμε ότι θα δούμε να αναπαράγεται ανά την
Ευρώπη, όπου όσοι ενστερνίζονται το μίσος, το ρατσισμό και την ξενοφοβία επιχειρούν
τελικά να χρησιμοποιήσουν το δημοκρατικό σύστημα για να προωθήσουν τις σκοτεινές τους
επιδιώξεις.

Η εκδήλωση περιελάμβανε, επίσης, προβολές βίντεο με θέμα τις εκτοπίσεις των Εβραίων
της Ουγγαρίας και της Ελλάδας, κλασική μουσική αναφορά από τον πρέσβη καλής
θελήσεως της UNESCO και διάσημο βιρτουόζο βιολιστή Ιβρύ Γκιτλίς, και εβραϊκούς ύμνους.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικό αφιέρωμα στους επιζώντες ομήρους των ναζιστικών
στρατοπέδων. Μεταξύ των ομήρων που παρέστησαν στην εκδήλωση ήταν και τρεις
ελληνικής καταγωγής επιζώντες, που σήμερα ζουν στο Βέλγιο: η Ρεβέκα Χαζάν, ο
Αλμπέρτος Ισραέλ και η Ματθίλδη Λεβή, που εκτοπίστηκαν από τη Ρόδο τον Ιούλιο του 1944
και κατάφεραν να επιζήσουν από την κόλαση του Άουσβιτς.
Διαβάστε σχετικά:

-
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