ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2017 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η Ημέρα Μνήμης την Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος τιμήθηκε
στα Ιωάννινα με εκδήλωση που έγινε στις 28.1.2017 στην αίθουσα ''Β. Πυρσινέλλας'' του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια
Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών και την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων.

Κατά την εκδήλωση έγιναν χαιρετισμοί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο
Καχριμάνη, την πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα κα Ιρίτ Μπεν Άμπα, το δήμαρχο
Ιωαννίνων κ. Θωμά Μπέγκα
και τον
καθηγητή παθολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρο της Ι.Κ.
Ιωαννίνων κ. Μωυσή Ελισάφ
, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της υπόμνησης ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν
την ανθρωπότητα και δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Διονύσης Δρόσος
(φωτογραφία) με θέμα ''Αντισημιτισμός: ακρότητα και κοινοτοπία. Σκέψεις για τη μνήμη και
την ευθύνη της γενοκτονίας'', ο οποίος με γλώσσα γλαφυρή, κάλυψε το θέμα της ομιλία του
σφαιρικά, κατατοπιστικά, κατανοητά και εμπεριστατωμένα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η
παγκόσμιαιστορία πρέπει να χωρίζεται στα χρόνια πριν το Ολοκαύτωμα και μετά το
Ολοκαύτωμα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δίνουμε σε
ορισμένα μεμονωμένα ίσως γεγονότα αντισημιτισμού, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε
απρόβλεπτες καταστάσεις για την ανθρωπότητα.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου του
Δήμου Ιωαννιτών σε έργα των Βέρντι και Μπλοχ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας του Λάσλο Νέμες Ο γιος του
Σαούλ
(Ουγγαρί
α, 2015).
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ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 11 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ»

Το 11 ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος ανέλαβε
την πρωτότυπη πρωτοβουλία δημιουργίας εικονογραφημένου αφιερώματος στο
Ολοκαύτωμα χρησιμοποιώντας φωτογραφικά ντοκούμεντα, καθώς και στίχους από το έργο
του Γιαννιώτη ποιητή Γιοσέφ Ελιγιά.
«Το Πέρασμα» είναι αφιερωμένο «στο
ξεκλήρισμα των Γιαννιωτών Εβραίων από τους Ναζί», όπως δήλωσε ο υπεύθυνος καθηγητής
για το πρόγραμμα αυτό κ. Λευτέρης Παπαθανάσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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