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Συνάντηση εργασίας για την αποκατάσταση της μνήμης και την άρση του στίγματος
διαγραφής των θανόντων Εβραίων συμπολιτών μας από τα μητρώα φορέων της πόλης,
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Η υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κατερίνα Νοτοπούλου,
υπογράμμισε ότι «ως ΥΜΑΘ πήραμε την πρωτοβουλία και πραγματοποιήσαμε συνάντηση
εργασίας, με την επιθυμία η συνάντηση αυτή να αποτελέσει μια αρχή για την
αποκατάσταση της μνήμης των Εβραίων συμπολιτών μας» και πρόσθεσε ότι «η διαγραφή
τους αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα αγκάθι στη συλλογική μνήμη, αλλά και ανοικτή πληγή
στην ψυχή των απογόνων τους».

Στη συνάντηση συμμετείχε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο κ.
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο έφορος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, η
νομική σύμβουλος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κα Έστερ Μωυσή, η πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης κα Καλυψώ Γούλα, ο κ. Σταύρου αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ,
ο κ. Βλαχογιάννης α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, ο κ. Καπνοπώλης πρόεδρος του ΒΕΘ, ο κ.
Μαρμαρινός αναπληρωτής πρόεδρος, ο κ. Μπίλιας πρόεδρος του ΤΕΕ/ΚΜ, ο κ. Ευγενίδης
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Καμπάκης πρόεδρος του
Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιωάννου Β’ Αντιπρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ντούγκας ταμίας ΔΣΘ, καθώς και εκπρόσωποι του
ΟΛΘ και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Ορειβατικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Όπως επισήμανε η κα Νοτοπούλου, οι συμμετέχοντες οι οποίοι χαιρέτισαν την
πρωτοβουλία, συμφώνησαν πως πρόκειται για ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για την
ιστορική μνήμη της πόλης και δεσμεύτηκαν για τα επόμενα βήματά τους.

Αρχικά, η απόφασή τους για καταδίκη της διαγραφής και αποκατάσταση της ηθικής τάξης
θα εκφραστεί με την υπογραφή κοινής διακήρυξης εν όψει της 27ης Ιανουαρίου, Ημέρας
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Κατόπιν, οι
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φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα αποφασίσουν μετά από συνεδρίαση των
διοικητικών τους οργάνων τους επιμέρους τρόπους αποκατάστασης των θανόντων μελών
τους.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα makthes, 16.1.2019
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