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Στις 11 Ιουνίου 2017, η Συναγωγή Χανιών Ετς Χαγίμ διοργάνωσε την ετήσια τελετή Μνήμης
των θυμάτων του πλοίου Ταναϊς που βυθίστηκε τον Ιούνιο του 1944 νότια της Σαντορίνης,
και που μετέφερε Έλληνες και Ιταλούς αντιστασιακούς και το σύνολο των Εβραίων της
Κρήτης με προορισμό το Χαϊδάρι και στη συνέχεια το Άουσβιτς.

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον Σοφολογιώτατο Ραββίνο Αθηνών, κ.
Γκαμπριέλ Νεγρίν και ακολούθησε χαιρετισμός του Β’ Αντιπροέδρου του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Βίκτωρ Ι. Ελιέζερ.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Ελιέζερ είπε μεταξύ των άλλων: «Έλληνες και Ιταλοί
αντιστασιακοί και οι Εβραίοι της Κρήτης στοιβάχτηκαν σε ένα πλοίο με τελικό προορισμό
το Άουσβιτς. Οι Εβραίοι της Κρήτης που εκτοπίστηκαν από τους Ναζί, μόνο και μόνο επειδή
γεννήθηκαν Εβραίοι, στοιβαγμένοι σε ένα καράβι, ήταν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι
γείτονες της οδού Κονδυλάκη, οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι συμμαθητές του δημοτικού και του
Γυμνασίου. Άνθρωποι με ονοματεπώνυμο, οι οποίοι, έτσι απλά, την 9 η Ιουνίου
εξαφανίσθηκαν, τους άρπαξαν δια της βίας και τους εκτόπισαν... Και μετά; Μετά το κενό
της ιστορίας! Δεν σώθηκε κανείς. Η Κρήτη άδειασε από τους Εβραίους της! Η μνήμη χάθηκε.
Οχι για πάντα όμως. Το 1999, η κατεστραμμένη Συναγωγή των Χανίων αναστηλώθηκε χάρη
στο πείσμα ενός Κρητικού, του Νίκου Σταυρουλάκη τον οποίο χάσαμε πριν από λίγες μέρες.
Και η μνήμη ζωντάνεψε. Οι προσευχές ξανακούστηκαν, ο ήχος του Σοφάρ ήχησε ξανά. Γιατί
δεν ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Διότι εάν ξεχάσουμε, οι θηριωδίες θα
επαναληφθούν. Και θέλω από τούτο εδώ το βήμα να συγχαρώ τις δύο νέες ερευνήτριες που
προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την εβραϊκή παρουσία στα Χανιά. Το χρωστάμε σε
εκείνους που έφυγαν, το χρωστάμε στην Ιστορία, κυρίως όμως το χρωστάμε στις επόμενες
γενιές γιατί μόνο γνωρίζοντας την ιστορία διαιωνίζεται η μνήμη και μπορούμε να
θωρακίσουμε τις αξίες του ανθρωπισμού και του πολιτισμού μας».

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον ποιητή κ. Ιωσήφ Βεντούρα, ο μοναδικός εν ζωή Εβραίος
που γεννήθηκε στη Κρήτη, ο οποίος μίλησε για την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας της
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Κρήτης, εστιάζοντας κυρίως στον τραγικό θάνατο σχεδόν όλων των μελών της εβραϊκής
Κοινότητας της Κρήτης με τη βύθιση του πλοίου Ταναϊς.

Η τελετή μνήμης ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνου από το Κεντρικό Ισραηλιτικό
Συμβούλιο Ελλάδος και την πρόεδρο της «Μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ετς Χαγίμ» κα
Marianne Winter.
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