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Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών συνδιοργάνωσαν τις εκδηλώσεις
για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Η
κεντρική εκδήλωση έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2013 στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος» με θέμα «Η Ιστορία Διδάσκει;». Οι συντελεστές της εκδήλωσης
θέλησαν με τον τρόπο αυτό να την αξιοποιήσουν ως αφορμή για να συζητηθούν ευρύτερα τα
σημερινά ανησυχητικά φαινόμενα ρατσισμού στην Ελλάδα και να ακουστούν οι πλέον
αρμόδιες φωνές για το τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει.
&nbsp;
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα κ. Νίλς Μουϊζνιεκς, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα,
τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της φετινής Ημέρας Μνήμης, καθώς και στην Ελλάδα,
αλλά και στην Ευρώπη παρατηρείται αύξηση των ρατσιστικών φαινομένων και των
πολιτικών δυνάμεων που τα υποθάλπουν. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το
γεγονός ότι οι ρατσιστικές ιδέες έχουν διεισδύσει στα σχολεία και νέοι άνθρωποι
εκφράζουν συχνά ρητορική μίσους, αλλά εκδηλώνουν και πράξεις βίας.

Σύντομους χαιρετισμούς επίσης έκαναν η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Άννα
Παπαδημητρίου – Τσάτσου, ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. AryeMekel, ο Πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, ο Πρόεδρος του Κεντρικού
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και ο επιζήσας όμηρος του
Στρατοπέδου Άουσβιτς με τον αριθμό 182641 στο βραχίονα, κ. Ισαάκ Μιζάν. Η κα Άννα
Μαρία Δρουμπούκη, υποψήφια διδάκτωρ Ιστορίας, παρουσίασε το χρονικό της πορείας
προς το Ολοκαύτωμα από την Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919 και μετά, περιγράφοντας
τα γεγονότα εκείνα που ευνόησαν την άνοδο του Ναζισμού, αλλά και την κλιμάκωση του
λαϊκισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα.
Σημαντική πτυχή της παρουσίασής της ήταν σημεία που αναδεικνύουν ανατριχιαστικές
αναλογίες ανάμεσα στο τότε και το σήμερα.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
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Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην ιστορική
παρουσία της Εβραϊκής Κοινότητας στην Ελλάδα, τόνισε τη σημασία να διατηρηθεί ζωντανή
η μνήμη για το Ολοκαύτωμα και ότι αποτελεί χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας να
προβάλλουν αντίσταση σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης της. Συμπλήρωσε ότι μέλημα του
Υπουργείου Παιδείας είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την διαφορετικότητα, να
αναπτύξουν μια διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία έτσι ώστε η αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού συστήματος να αποτελέσει την εγγύηση των ίσων ευκαιριών και της
κοινωνικής συνοχής.
Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Νίκος Αλιβιζάτος αναφέρθηκε στα αντισημιτικά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί τα
τελευταία χρόνια και στο ποια πρέπει να είναι η στάση των συντεταγμένων εξουσιών μιας
πολιτείας μπροστά στην αύξηση της επιρροής πολιτικών κομμάτων που πρεσβεύουν την
μισαλλοδοξία. Τόνισε δε ιδιαίτερα, ότι χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή των υφισταμένων
σχετικών νόμων αλλά και ανανέωση του νομικού οπλοστασίου ώστε να μπορέσει να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα σύγχρονα μέσα έκφρασης και διάδοσης των
ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, επισήμανε ότι η δύσκολη περίοδος που περνάει
η χώρα μας δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την αναβίωση κλίματος φασισμού,
ρατσισμού και αντισημιτισμού. Η πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα και να μην αφήσει
περιθώρια σε όσους αρνούνται να δεχθούν τη διαφορετικότητα. Ο στοχασμός, η
επαγρύπνηση και η μηδενική ανοχή στην βαρβαρότητα του οποιουδήποτε σύγχρονου
ρατσισμού αποτελεί ηθική και πολιτική δέσμευση.
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από τον ηθοποιό κ. Αλβέρτο Φάις.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, 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.
Πηγή
: ιστοσελίδα Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (
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)
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