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«Μνήμη και ευθύνη. Ας κρατήσουμε αυτές τις λέξεις στο μυαλό μας, καθώς θα στέλνουμε
μια σκέψη και μια προσευχή στις 6.000.000 ψυχές, που θυσιάστηκαν στο όνομα μιας
στείρας και σκοτεινής ιδεολογίας και ο καθένας μας ας αποφασίσει με αίσθημα ευθύνης τον
δικό του, προσωπικό τρόπο δράσης και το δικό του, προσωπικό χρέος προς ένα καλύτερο
μέλλον. Κι εμείς σήμερα, προσκυνητές στη μνήμη τους, σκύβουμε με ευλάβεια πάνω από τις
στάχτες όλων αυτών, που δεν αξιώθηκαν καν έναν τάφο με το όνομά τους, για να
ανανεώσουμε την υπόσχεση ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ. Για να δώσουμε, έστω και εκ των υστέρων,
κάποιο νόημα στην τραγική θυσία τους».

Με αυτά τα λόγια οι εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας έστειλαν μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις για να μην επαναληφθεί η πιο μελανή και τραγική στιγμή στην
ιστορία της ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, κατά τη διάρκεια της επετείου
που πραγματοποιήθηκε προχθές το απόγευμα στην πόλη, παρουσία τοπικών αρχών και
εκπροσώπων της Ισραηλιτικής Κοινότητας απ’ όλη την χώρα.

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 28.1.2016 αρχικά
στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων με την επιμνημόσυνη δέηση παρουσία του
Σοφολογιότατου ραβίνου κ. Ηλία Σαμπετάι και την κατάθεση στεφάνων και εν συνεχεία στη
Συναγωγή, όλοι οι ομιλητές τόνισαν με έμφαση ότι «τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης, θα πρέπει
να γίνονται ώστε μέσα από την ενημέρωση να ανατιναχθούν τα υπολείμματα του
ρατσισμού».

Στη Συναγωγή η εκδήλωση άνοιξε με τη μοναδική σήμερα επιζήσασα κ. Νάκη Μπέγα να
ανάβει 6 κεριά στη μνήμη των 6 εκατ. νεκρών. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του
περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου
Καλογιάννη, του αντιπροέδρου της Κοινότητας κ. Ηλία Φιλοσώφ, ενώ διαβάστηκε και
μήνυμα του προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Μωυσή
Κωνσταντίνη.

Στη συνέχεια οι κυρίες Μαρία Αράπκουλε και Άννα Μετσάνη, οι οποίες αισθάνθηκαν την
ανάγκη να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για το πόσο βάναυσα μπορεί ο άνθρωπος να
φερθεί στον συνάνθρωπό του και γιατί επιβάλλεται ο κόσμος να μην ξαναζήσει ένα άλλο
Ολοκαύτωμα, το έπραξαν μέσω της ποίησης και μάλιστα βραβεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Τέχνης. Η κ. Αράπκουλε απήγγειλε το ποίημα της με τίτλο «Μονοξείδιο του
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άνθρακα» και η κ. Μετσάνη, το ποίημα με τίτλο «Η οσμή της τέφρας».

Η ατμόσφαιρα φορτίσθηκε όταν πέντε απόγονοι Εβραίων ομήρων στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης διηγήθηκαν τη ζωή και τα βιώματά τους κοντά στους γονείς τους. Η κ. Λίζα
Φις μίλησε για τους γονείς της, τον Γκερσόν και τη Στελίνα Ματαθία, ο Μίνος Αλμπελανσής
για τον όμηρο πατέρα του Ηλία, ο Αλβέρτος Ρούσσος διηγήθηκε τα βιώματα από τον
πατέρα του Μωής, η Ιζέλα Τζίβρε αναφέρθηκε στον πατέρα της Νισίμ και τέλος ο Σαλτής
Μωυσής μίλησε για την όμηρο μητέρα του Στέλλα.

Στις εκδηλώσεις, τις οποίες συντόνιζε ο δημοσιογράφος της «Ε» Γιώργος Ρούστας,
παρευρέθηκαν εκτός των ομιλητών, εκπρόσωποι της Μητρόπολης (στην πλατεία Εβραίων),
της Καθολικής Εκκλησίας (και στη Συναγωγή), οι δήμαρχοι Αγιάς Αντ. Γκουντάρας,
Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου, Τυρνάβου Παν. Σαρχώσης, ο Αρχηγός ΑΤΑ Χρ. Χριστοδούλου
και εκπρόσωπος της 1ης Στρατιάς, η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ, η Πρόξενος του Ισραήλ,
εκπρόσωπος της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
πρόεδροι Εβραϊκών Οργανισμών και Κοινοτήτων, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, η Περιφερειακή Δντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Ελένη Αναστασοπούλου, ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελευθερίας» Γιώργος Μιχαλόπουλος,
εκπρόσωποι δικαστικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών, πρόεδροι και πολλά μέλη
συλλόγων και φορέων της ΠΕ Λάρισας. Επίσης τον «παρών» έδωσε εκπρόσωπος του
βουλευτή των ΑΝΕΛ Βασίλη Κόκκαλη, ενώ μηνύματα έστειλαν οι βουλευτές κ.κ. Α. Βαγενά,
Μαξ. Χαρακόπουλος, Χρ. Κέλλας.

Πλατεία Άννας Φρανκ

Οι εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος ολοκληρώθηκαν στις 29.1.2016 στην πλατεία
Άννας Φρανκ (περιοχή Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας), όπου έγινε κατάθεση στεφάνων από
σχολεία της Λάρισας, και στη συνέχεια στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ακολούθησε
εκπαιδευτική εκδήλωση, με χαιρετισμό από την κ. Ελένη Αναστασοπούλου, Περιφερειακή
Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το αφιέρωμα στο
Ολοκαύτωμα που επιμελήθηκαν μαθητές των σχολείων: Μουσικό Σχολείο Λάρισας, 3ο
Λύκειο Λάρισας, 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας, 8ο Δημοτικό Λάρισας (Εβραϊκό). Την εκδήλωση
συντόνιζε η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ηρώ
Οικονομάκη.

Πηγή: &iota;&sigma;&tau;&omicron;&sigma;&epsilon;&lambda;ί&delta;&alpha;
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 31.1.2016: &Gamma;&iota;&alpha;&tau;ί
&tau;&iota;&mu;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &tau;&omicron;
&Omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&alpha;ύ&tau;&omega;&mu;&alpha;
&tau;&omicron;&upsilon; &Mu;ά&xi;&iota;&mu;&omicron;&upsilon;
&Chi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;ό&pi;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&upsilon;
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