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Αφιερωμένη στα παιδιά ήταν η φετινή Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
«Ενάμισι εκατομμύριο Εβραιόπουλα αφανίστηκαν κατά το Ολοκαύτωμα, θύματα των
διώξεων των Ναζί και των υποστηρικτών τους…», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, καλώντας τα έθνη να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους,
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο ή θρησκεία. Η τραγική επέτειος μνημονεύτηκε με σειρά
τελετών που έγιναν διεθνώς στον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά
κοινοβούλια, την 27 Ιανουαρίου. Στην Ελλάδα η επέτειος Μνήμης τιμήθηκε με εκδηλώσεις
που έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Ιωάννινα με τη συνεργασία
των κατά τόπους Περιφερειών και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.

Στην ΑΘΗΝΑ

Απόγνωση – Γνώση – Επίγνωση
Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών συνδιοργάνωσαν τις
εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων
του Ολοκαυτώματος.
Η κεντρική εκδήλωση έγινε στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος» και για πρώτη φορά οργανώθηκε από τους νέους της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών. Απευθυνόμενος στους παρόντες στην εκδήλωση ομήρους επιζήσαντες
από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο συντονιστής Έντυ Μωυσής τους είπε : «Σεβαστοί μας
όμηροι,
παππούδες μας, γιαγιάδες μας, η δική μας γενιά δεν θα
ξεχάσει το Ολοκαύτωμα, δεν θα σπάσει την ιστορική αλυσίδα. Η δική σας ζωντανή απόδειξη
για το πιο μαζικό και αποτρόπαιο έγκλημα της σύγχρονης ιστορίας, θα μείνει ζωντανή, θα
περάσει και στα δικά μας παιδιά. Αυτή είναι η υπόσχεση που σας δίνουμε σήμερα».
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος, ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Βουλευτές
και Εκπρόσωποι Κομμάτων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός του Λιμενικού
Σώματος, Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Εκπρόσωποι στρατιωτικών, πολιτικών και
αυτοδιοικητικών αρχών, Εκπρόσωποι πολλών Πρεσβειών, καθώς και Πρόεδροι και
εκπρόσωποι Εβραϊκών οργανισμών και Κοινοτήτων.
Σύντομους χαιρετισμούς στην εκδήλωση έκαναν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης
Σγουρός, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Καλαντζής εκ μέρους της
Υπουργού Παιδείας κα. Αννας Διαμαντοπούλου, η οποία θα παρευρισκόταν ως εκπρόσωπος
του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, και εκτάκτως δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ο
εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρέσβης του Ισραήλ κ.
Arye Mekel, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας και ο
όμηρος με τον αριθμό 182641 στο βραχίονα κ. Ισαάκ Μιζάν.
Η ομιλήτρια κα. Άννα Μαρία Δρουμπούκη, υποψήφια διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας,
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο έλλειμμα γνώσης για το Ολοκαύτωμα σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην περιθωριοποίησή του ως ιστορικό γεγονός, ενώ τόνισε
και την τεράστια σημασία της έρευνας για το Ολοκαύτωμα που συνεχίζεται και σήμερα. Η
κα. Βανέσσα Κιού, απόφοιτος Νομικής, υποστήριξε ότι το Ολοκαύτωμα των Εβραίων
υποβαθμίζεται υπακούοντας σε τυφλά κίνητρα και πολιτικές σκοπιμότητες με αποτέλεσμα
να διαμορφώνεται και μια υφέρπουσα αμφισβήτηση του που πρέπει να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά.
Ο κ. Λάζαρος Εφραίμογλου, μέλος οικογένειας που έσωσε Εβραίους στην Κατοχή,
περιέγραψε τα προσωπικά του βιώματα και την φυσική ανθρωπιστική στάση της
οικογένειάς του να προστατέψει τους κυνηγημένους συμπατριώτες της.
Τέλος, ο κ. Αλμπέρτο Φόρνης, μέλος της νεολαίας της Κοινότητας, αναφέρθηκε στις
διηγήσεις των προγόνων του με τις οποίες ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το
Ολοκαύτωμα και στην ανάγκη η νέα γενιά να αγωνιστεί ενάντια σε κάθε μορφής ρατσισμό
ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων σε βάρος οποιουδήποτε λαού
οπουδήποτε στον κόσμο.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης, πραγματοποιήθηκε επίσης κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα, από εκπροσώπους της
Κυβέρνησης, της Βουλής, των Κομμάτων, της Περιφέρειας, του Δήμου, Πρεσβειών, των
Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστασιακών οργανώσεων, Ομήρων των στρατοπέδων, Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων και Εβραϊκών οργανώσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
(Από την ιστοσελίδα www.athjcom.gr )

* Στις φωτογραφίες από την εκδήλωση της Αθήνας: Ο επιζών του στρατοπέδου
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του Αουσβιτς κ. Ισαάκ Μιζάν κατά την ομιλία του. Τα παιδιά του εβραϊκού σχολείου
της Αθήνας τραγουδούν για τη μνήμη και την ελπίδα.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
«Το Ολοκαύτωμα στη σχολική και τη δημόσια ιστορία» Στις 25.1.2012, η Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών, του Ιδρύματος Ωνάση, διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με
θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στη σχολική και τη δημόσια ιστορία», στα
πλαίσια του ευρύτερου κύκλου διαλέξεων της Στέγης με τίτλο «Η αφήγηση της Ιστορίας και
η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμενα». Έγκριτοι πανεπιστημιακοί, όπως η ομότιμη
καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, ο κ. Στράτος Δορδανάς καθηγητής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η κα Ελένη Μουρμαντζή λέκτορας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και η ιστορικός κα Ρένα Μόλχο, εξέτασαν το θέμα εστιάζοντας σε κρίσιμα
ζητήματα, όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του
μαθήματος της ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα
ιστορίας. Εξετάστηκε ακόμη το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις
μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.
«Το Ολοκαύτωμα στις Μαρτυρίες»
Εκδήλωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και της Πρεσβείας του Ισραήλ
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου διοργανώθηκε την Τετάρτη 1.2.2012 από την
Ελληνοαμερικανική Ένωση και την Πρεσβεία του Ισραήλ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα
Μνήμης του Ολοκαυτώματος, συζήτηση με θέμα «Το Ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες. Η Ιστορία
και η φρίκη μέσα από τα μάτια των Εβραίων μαρτύρων». Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο
κ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, διευθυντής ξένης λογοτεχνίας των εκδόσεων «Καστανιώτη» και
ομιλητές οι: Χάγκεν Φλάισερ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννα Μαρία
Δρουμπούκη, ιστορικός, Νίκος Δαββέτας, συγγραφέας και ο Ισαάκ Μιζάν, επιζών του
Ολοκαυτώματος. Η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις γραπτές και προφορικές μαρτυρίες
Ελλήνων επιζώντων του Ολοκαυτώματος, καθώς και στην αποτύπωση της φρίκης του
Ολοκαυτώματος στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του
προγράμματος
Visual History Archive (USC)
από την κα Δρουμπούκη, ένα αρχείο που περιέχει σχεδόν 52.000 βίντεο-συνεντεύξεις από
επιζώντες και μάρτυρες του Ολοκαυτώματος πρόσβαση στο οποίο απέκτησε πρόσφατα το
&#932;&#956;&#942;&#956;&#945; &#921;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962;
&#964;&#959;&#965;
&#928;&#945;&#957;&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#943;&#959;&#965;
&#913;&#952;&#951;&#957;&#974;&#957;
.
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