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*Διήμερο εκδηλώσεων

Στις 15 & 16 Μαρτίου 2014, με αφορμή τα 71 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου
συρμού για το Άουσβιτς, πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις μνήμης για τους
50.000 Θεσσαλονικείς Εβραίους που θανατώθηκαν από τους Ναζί. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
στις 15.3.14, με τελετή που έγινε στην αίθουσα «Αλλατίνι – Ντασώ», στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Κατά την τελετή χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, κ.
Πέτρος Δημητρακόπουλος, εκ μέρους του δημάρχου Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ Σαλτιέλ. Ακολούθησε η ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κας Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, με θέμα «Το
Ολοκαύτωμα στις φωνές των επιζώντων». Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία της Χορωδίας
της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και του συνόλου μεσαιωνικής και βυζαντινής μουσικής Codex Κώδιξ
ensemble. Σολίστ ήταν η mezzosoprano Κασσάνδρα Δημοπούλου ενώ την αφήγηση έκανε ο
ηθοποιός Έκτωρ Καλούδης.
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Στις 16.3.2014, έγινε η Πορεία Μνήμης, η οποία ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας και
κατέληξε στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, αφετηρία της εκτόπισης
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Άουσβιτς-Μπιργκενάου. Στην Πορεία συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι
φορέων και μέλη του διπλωματικού σώματος.

Στην τελετή που ακολούθησε έγιναν χαιρετισμοί από τον υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γκιουλέκα
, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Αυτή η πόλη έχει πολλά να θυμηθεί και να τιμήσει, που
δεν το χει κάνει. Πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτό το έλλειμμα. Πολλές φορές έχω
φωνάξει ότι δεν μπορεί αυτή η πόλη να ξεχνά- και έχει ξεχάσει πάρα πολλά», τον
πρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ,
ο οποίος χαρακτήρισε την ημέρα της Πορείας «ημέρα λύπης και αυτοσυγκέντρωσης», τον
πρόεδρο της Α’ Δημοτικής Κοινότητας κ. Πέτρο Δημητρακόπουλο
εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα 3.000 παιδιά (ηλικίας
έως 5 ετών) που υπάρχουν καταγεγραμμένα στους καταλόγους του ληξιαρχείου του δήμου
Θεσσαλονίκης και χάθηκαν πρόωρα και βάναυσα στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς «και
μαζί με αυτά χάθηκαν τα ταλέντα, τα όνειρα, οι προσδοκίες τους», και τον
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη - Ανοιχτή πόλη» κ.
Τριαντάφυλλο Μηταφίδη,
ο οποίος επεσήμανεστο χαιρετισμό του ότι «η σημερινή Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα να
χάσει, αλλά να κερδίσει αναγνωρίζοντας το ιστορικό παρελθόν της. Γιατί μια πόλη που δεν
σέβεται το παρελθόν της δεν έχει μέλλον».

Στο τέλος της τελετής σε μια συμβολική κίνηση οι συμμετέχοντες απόθεσαν λευκά
γαρύφαλλα στις ράγες των τρένων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, η
συμβολική Πορεία Μνήμης για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης να καθιερωθεί ως θεσμός
σε ετήσια βάση.
* Δείτε εδώ την &omicron;&mu;&iota;&lambda;ί&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &
Delta;&eta;&mu;ά&rho;&chi;&omicron;&upsilon;
&Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;&omicron;&nu;ί&kappa;&eta;&sigm
af; &kappa;. &Gamma;&iota;ά&nu;&nu;&eta;
&Mu;&pi;&omicron;&upsilon;&tau;ά&rho;&eta;&nbsp;

*
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&Delta;&iota;&alpha;&beta;ά&sigma;&tau;&epsilon;
&sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά
&rho;&epsilon;&pi;&omicron;&rho;&tau;ά&zeta;

* Δείτε εδώ σχετικό
&rho;&epsilon;&pi;&omicron;&rho;&tau;ά&zeta;
από την ισοσελίδα
voria.gr

* Δείτε εδώ το
&Pi;&Rho;&Omicron;&Gamma;&Rho;&Alpha;&Mu;&Mu;&Alpha; &amp;
&Tau;&Eta;&Nu; &Pi;&Rho;&Omicron;&Sigma;&Kappa;&Lambda;&Eta;&Sigma;&Eta;

* Δείτε εδώ το σχετικό
&Epsilon;&Nu;&Tau;&Upsilon;&Pi;&Omicron;
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