ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2016 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με μηνύματα εναντία στον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό, που
διακρίνονται ακόμη και σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στις 29.1.2016
στα Γιάννενα, εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου, το Πνευματικό Κέντρο, το Ίδρυμα
Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων.

Πρόκειται για μια ηθική υποχρέωση να τιμηθεί η μνήμη 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, 60.000
Ελληνοεβραίων, και 2.000 περίπου Γιαννιωτών Εβραίων, που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος.
Στις 25 Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν 1.850 Γιαννιώτες Εβραίοι άτομα και οδηγήθηκαν στο
Άουσβιτς από όπου επέστρεψαν μόνο 163.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων με αφορμή την
επέτειο της απελευθέρωσης των κρατουμένων από το Άουσβιτς που έχει οριστεί η 27η
Ιανουαρίου.

Κατά την εκδήλωση προσφώνηση απηύθυνε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας,
ο οποίος σημείωσε ότι η ημέρα αυτή στέλνει ένα διπλό μήνυμα, αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «Ανακαλούμε στη μνήμη μας τα θύματα ενός εγκλήματος, που όμοιό του,
ως προς τη σύλληψη και την εκτέλεση του, δεν γνώρισε η ανθρωπότητα… Τιμώντας τη
μνήμη των Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, διατηρώντας ζωντανή στη μνήμη μας
τη θηριωδία που προκάλεσε ο ρατσισμός, η ιδεολογία του μίσους και του διαχωρισμού των
ανθρώπων σε φυλετικά ανώτερους και κατώτερους, στέλνουμε ένα μήνυμα ενάντια στο
ρατσισμό σε όλες του τις εκφράσεις.

Όμως το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο μια υπόθεση απώλειας ανθρώπινων ζωών, μια
υπόθεση μίσους και φανατισμού. Είναι και μια υπόθεση ηρωισμού απλών ανθρώπων στην
Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, που αψήφησαν τον κίνδυνο της δικής τους ζωής, για να
σώσουν Εβραίους συνανθρώπους τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τον
αφανισμό…».

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος της &Iota;&sigma;&rho;&alpha;&eta;&lambda;&iota
;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&Kappa;&omicron;&iota;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf;
&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;ί&nu;&omega;&nu; &kappa;.

1/2

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2016 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

&Mu;&omega;&upsilon;&sigma;ή&sigmaf; &Epsilon;&lambda;&iota;&sigma;ά&phi;
έθεσε το εύστοχο ερώτημα «Γιατί στ΄ αλήθεια πρέπει να θυμόμαστε;». Απαντώντας σε
αυτό το ερώτημα ο κ. Ελισάφ τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «…Πράγματι, λοιπόν η
παραδειγματική μνήμη και η ακριβής και αντικειμενική γνώση των ιστορικών γεγονότων
είναι περισσότερο απαραίτητες σήμερα που βιώνουμε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση και που
είναι επικίνδυνα δελεαστικός ο πειρασμός να αναζητήσουμε τον υπαίτιο στον άλλον, στον
ξένο… Η κόλασή μας είναι οι άλλοι, είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Σαρτρ…».

Κατά την εκδήλωση έγινε χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Χάγκεν Φλάισερ, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: «Ελληνογερμανικές
στρεβλώσεις στην εξιστόρηση της γενοκτονίας των Ελληνοεβραίων».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απόδοση εβραϊκών και ρωμανιώτικων τραγουδιών από
τους Κώστα Ράπτη (μπαγιάν) και την Μαρία Θωίδου (τραγούδι).
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