Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου
2006 η Νομαρχία Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική
Κοινότητα σε συνεργασία
με το Αμερικανικό Κολλέγιο &quot;Ανατόλια&quot; οργάνωσε
τελετές για την Εθνική
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος
.
Οι τελετές ήταν φέτος ειδικά αφιερωμένες στη γενιά των
Ελλήνων Εβραίων μαθητών που
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Η πρωινή εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας, στη νέα τοποθεσία
του Μνημείου του
Ολοκαυτώματος, άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη
των θυμάτων από τους Ραββίνους
και την Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια
απηύθυναν χαιρετισμό ο νομάρχης
Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης,
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος και ο πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.
Ο κ. Ψωμιάδης επισήμανε ότι η εκδήλωση αποτελεί την καταδίκη
του ρατσισμού ενώ ο
δήμαρχος τόνισε ότι η ανθρωπότητα δεν πρόκειται
να ξεχάσει ποτέ αυτό το έγκλημα και ότι
η Θεσσαλονίκη θυμάται και τιμά
τους πολίτες της Έλληνες Εβραίους που χάθηκαν άδικα. Στο
χαιρετισμό
του ο κ. Σαλτιέλ σημείωσε ότι η παρουσία όλων σήμερα τονίζει ότι η μνήμη
του Ολοκαυτώματος παραμένει ζωντανή και λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια
σε όσους ακόμα
και σήμερα αμφισβητούν το Ολοκαύτωμα.
Επίσης διαβάστηκε το μήνυμα του ειδικού εντεταλμένου για
θέματα του υπουργείου
Εξωτερικών των Η.Π.Α. Πρέσβη Eντουαρντ Ο' Ντόνελ
και η γενική πρόξενος των Η.Π.Α. στη
Θεσσαλονίκη διάβασε το μήνυμα του
πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ.
Τσαρλς Ρις.
Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων αλλά προηγουμένως
τα παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, με μία συγκινητική
χειρονομία, άφησαν το καθένα
από ένα λουλούδι στο Μνημείο την ώρα που
μαθήτρια της Στ' Δημοτικού διάβαζε ένα κείμενο
που επιμελήθηκε η δασκάλα
τους κ. Αλλέγρα Φρανσές, αφιερωμένο στη μνήμη των παιδιών
που χάθηκαν
στο Ολοκαύτωμα. Εκ μέρους του Κ.Ι.Σ. κατέθεσε στεφάνι το μέλος του Δ.Σ.
κ. Χασδάι Καπόν.
Κατά την απογευματινή εκδήλωση, στην αίθουσα τελετών του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απηύθυναν χαιρετισμούς ο νομάρχης
και ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης και ο
τότε υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ.
Ν. Τσιαρτσιώνης, που εκπροσωπούσε
και την Κυβέρνηση. Ενώ διαβάστηκαν και μηνύματα: του
γεν. γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών κ. Κόφι Ανάν, του πρωθυπουργού κ. Κώστα
Καραμανλή,
του Προέδρου των Η.Π.Α. κ. Τζορτζ Μπους, του υπουργού Εσωτερικών της
Γαλλίας κ. Νικολά Σαρκοζύ, το οποίο διάβασε ο πρόξενος της Γαλλίας στη
Θεσσαλονίκη κ.
Πολ Ορτολάν και του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας
κ. Βάλτερ Στάινμαϊαρ, το οποίο
διάβασε ο πρέσβης στην Ελλάδα κ. Βόλφγκανγκ
Σούλτχαϊς. Στην εκδήλωση παρέστη και ο
πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.
Στην ομιλία του ο κ. Σαλτιέλ επικεντρώθηκε στους αδικοχαμένους
Εβραίους μαθητές και
αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής που
ευνοούσε την αδελφική συνύπαρξη των
Εβραίων με τους Χριστιανούς συμμαθητές
τους. Ο κ. Σαλτιέλ τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να
καταδικαστούν όσοι
αμφισβητούν το Ολοκαύτωμα των 6.000.000 Εβραίων σε όλη την Ευρώπη
και
καλλιεργούν σήμερα στους νέους ρατσιστικές αντιλήψεις. Σε ό,τι αφορά
στη νέα
θέση του Μνημείου, ο κ. Σαλτιέλ παρατήρησε ότι αυτός είναι ο
φυσικός του χώρος, καθώς
είναι ο τόπος που τα γερμανικά στρατεύματα
συγκέντρωναν τους Εβραίους πριν τους
στείλουν στα καταναγκαστικά έργα.
Ο κ.
Τσιαρτσιώνης στο χαιρετισμό του υπογράμμισε πως &quot;…ημέρες σαν την
αποψινή, είναι καλό που μετατρέπονται σε
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επετείους,
αποσιωπούμε,
ειρήνη…&quot;
λάθηκαθώς
του μέλλοντος.
την
ούτε
Ακόμη,
ναιστορία
την
εξασφαλίζουμε
υποτιμάμε.
δεν πρέπει
Μέσα
τη
νασταθερότητα
από
την ξεχνάμε,
αυτή διδασκόμαστε
και
δεντην
πρέπει και
να την
αποφεύγουμε
.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο συγγραφέας κ. Βασίλης
Βασιλικός που διάβασε
συγκινητικά αποσπάσματα από τρία βιβλία
του. Ο αφηγητής του βιβλίου, εξιστορούσε την
παιδική φιλία του
με ένα εβραιόπουλο, τον Iνο, που χάθηκε στο Ολοκαύτωμα και πως
η φιλία τους επηρέασε και στα μετέπειτα χρόνια.
Στη συνέχεια δύο μαθητές της Στ' Δημοτικού του Εβραϊκού
Δημοτικού Σχολείου
άναψαν ένα κερί στη μνήμη του 1,5 εκατομμυρίου
παιδιών από όλη την Ευρώπη, που
εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα.
Ακολούθησε η προβολή της ταινίας μικρού μήκους &quot;Αβραάμ
- Αλμπέρτο&quot; σε
σενάριο της κας Μπέττυς Μαγρίζου και σκηνοθεσία
του κ. Ιακώβ Μπενμαγιόρ.
Μια πολύ συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν και
η βράβευση από τον υπουργό
Μακεδονίας - Θράκης και την Ισραηλιτική
Κοινότητα Θεσσαλονίκης του κ. Μανώλη
Κονιόρδου, ο οποίος κατά
τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής έκρυψε και έσωσε με
κίνδυνο
της ζωής του την πενταμελή οικογένεια της κας Ζακλίν Ασσαέλ.
Η εκδήλωση έκλεισε με τη Χορωδία του Συλλόγου Αποφοίτων
του Αμερικανικού
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Κολλεγίου &quot;Ανατόλια&quot; που τραγούδησε ένα απόσπασμα
από την όπερα του Τ.
Βέρντι &quot;Ναμπούκο&quot;. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Κολλέγιο Ανατόλια έχασε το
μεγαλύτερο ποσοστό Εβραίων μαθητών
στο Ολοκαύτωμα από όλα τα άλλα σχολεία.
Παράλληλα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια φιλοξένησε
για το διάστημα 26
Ιανουαρίου 2006-15 Φεβρουαρίου 2006, στο φουαγιέ
της βιβλιοθήκης
&quot;Ελευθεριάδης&quot;, την έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου
Θεσσαλονίκης με θέμα την
ιστορία του Ολοκαυτώματος των Εβραίων
της Θεσσαλονίκης.

Από την τελετή στο

Μνημείο Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης
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