«72 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ» - Εκδηλώσεις και Πορεία Μνήμης, Θεσσαλο

Με την καθιερωμένη πορεία μνήμης από το Μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Πλατεία
Ελευθερίας έως τον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό κορυφώθηκαν την Κυριακή 15.3.15 οι
εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, υπό τον τίτλο
«Ποτέ Ξανά. 72 χρόνια μετά την αναχώρηση του πρώτου συρμού για το στρατόπεδο
Άουσβιτς», που διοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Η πορεία κατέληξε στον Παλιό
Σιδηροδρομικό Σταθμό, απ’ όπου 72 χρόνια νωρίτερα είχαν αναχωρήσει οι πρώτοι συρμοί
για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τόπους εξόντωσης 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Στους εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην πορεία μοιράστηκε συμβολικά από ένα
λουλούδι, το οποίο εναπόθεσαν στις ράγες των τρένων.

Κομβικό στοιχείο ιστορικής αναφοράς και συγκινησιακής φόρτισης το ίδιο το τρένο του
ΟΣΕ, η ατμομηχανή με τα χαρακτηριστικά στοιχεία Λβ 964 και τέσσερα βαγόνια, που
εντοπίστηκαν στο αμαξοστάσιο της Δράμας και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη ειδικά για
τις εκδηλώσεις. «Η ατμομηχανή και τα βαγόνια χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά
χιλιάδων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο πρόεδρος της ΓΑΙΟΣΕ κ. Σχίζας
έδωσε εντολή να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και στον παλιό σταθμό για την επέτειο
των εκδηλώσεων μνήμης» δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ.

[Πηγές: &Nu;&alpha;&upsilon;&tau;&epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ή ,
15.3.15 &
iefimerida
10.3.15]

Διαβάστε σχετικά:

* &Alpha;&upsilon;&tau;ό &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &tau;&omicron;
&tau;&rho;έ&nu;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon;
&mu;&epsilon;&tau;έ&phi;&epsilon;&rho;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;
&Epsilon;&beta;&rho;&alpha;ί&omicron;&upsilon;&sigmaf;, iefimerida 10.3.15
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* Ά&rho;&theta;&rho;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf;
&Mu;&alpha;&rho;ί&alpha;&sigmaf;
&Gamma;&iota;&alpha;&nu;&nu;&alpha;&kappa;ά&kappa;&eta;
, με αφορμή τα 72
χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού από τη Θεσσαλονίκη για το
Άουσβιτς.

* HUFFINGTON Post-Greece , 15.3.15, της Μαρίνας Δεμερτζιάν

* Το επίσημο ιστολόγιο των εκδηλώσεων &laquo;72
&Chi;&Rho;&Omicron;&Nu;&Iota;&Alpha;, &Pi;&Omicron;&Tau;&Epsilon;
&Xi;&Alpha;&Nu;&Alpha;
&Theta;&Epsilon;&Sigma;&Sigma;&Alpha;&Lambda;&Omicron;&Nu;&Iota;&Kappa;&Eta
; &ndash; &Alpha;&Omicron;&Upsilon;&Sigma;&Beta;&Iota;&Tau;&Sigma;&raquo;

* Ιστότοπος Ι.Κ. Αθηνών: &Sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi
;ή &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&beta;&rho;&alpha;ϊ&kappa;ή&sigmaf;
&Nu;&epsilon;&omicron;&lambda;&alpha;ί&alpha;&sigmaf;
&Alpha;&theta;&eta;&nu;ώ&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&delta;&eta;&lambda;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;
&sigma;&tau;&eta;
&Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;&omicron;&nu;ί&kappa;&eta;
.
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