ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΟΑ 2019 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τιμώντας την επέτειο των 76 χρόνων από τα τραγικά γεγονότα, ομιλητές και
παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη να εφαρμοστεί το «Ποτέ Ξανά».

Σε μια σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 5.5.2019 στη Συναγωγή
Μοναστηριωτών η επιμνημόσυνη δέηση για τους 6.000.000 Εβραίους της Ευρώπης, μεταξύ
των οποίων και οι 50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, θύματα μίας από τις πιο μαύρες
σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, αυτής του Ολοκαυτώματος.

Τιμώντας την επέτειο των 76 χρόνων από τα τραγικά γεγονότα, όπως άλλωστε
γιορτάζεται κάθε χρόνο και στο ισραηλινό κράτος (Γιομ Α Σοά), σύσσωμοι οι ομιλητές και οι
παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη να εφαρμοστεί το «Ποτέ Ξανά», φράση που έχει
μεγαλύτερη σημασία από ποτέ καθώς, όπως επεσήμαναν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρώπη υπάρχει ανησυχητική άνοδος της ακροδεξιάς και του φασισμού.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο Ραβίνος Ααρόν Ισραέλ έψαλε την επιμνημόσυνη δέηση
(Ασκαβά) και την επιμνημόσυνη προσευχή της εβραϊκής θρησκείας (Καντίς), παρουσία
δεκάδων πολιτών, πολιτικών και πολιτειακών προσώπων. Άσματα έψαλε και η Χορωδία της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ενώ ο ηθοποιός Γιάννης Φέρτης και η διασωθείσα
του Ολοκαυτώματος, Βικτώρια Μπενουζίλιο ανέγνωσαν αποσπάσματα από τη συλλογή
«Ποιήματα για το Ολοκαύτωμα» (Εκδόσεις Ένεκεν) σε μετάφραση της Άντυ Σαούλ Αντώντσιου. Την ανάγνωση των ποιημάτων πλαισίωσαν οι μουσικοί της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Απόστολος Χανδράκης (βιολοντσέλο) και Μαλίνα Ηλιοπούλου
(φαγκότο).

«Είναι καθήκον όλων μας, που δεν είμαστε Εβραίοι στο θρήσκευμα, να ασχοληθούμε με το
Ολοκαύτωμα, γιατί μας αφορά άμεσα», δήλωσε ο κεντρικός ομιλητής της τελετής,
δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και εκδότης του περιοδικού «ΈΝΕΚΕΝ»,
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Γιώργος Γιαννόπουλος
. Και εξήγησε:
«Μας αφορά ως ιστορική εμπειρία γιατί πρόκειται για αθώα θύματα και μας αφορά με την
ιδιότητα του πολίτη της Θεσσαλονίκης απέναντι στο ιστορικό παρελθόν της πόλης. Με
πρόφαση την οικονομική κρίση έχουμε την αναβίωση της ακροδεξιάς, τον ρατσισμό, τον
αντισημιτισμό και το σκοτεινό παρελθόν της Ευρώπης. Και η σπουδή και η φροντίδα για το
Ολοκαύτωμα είναι ανάχωμα για τη σημερινή κοινωνία, τη δημοκρατία μας και το μέλλον των
παιδιών μας και των παιδιών όλου του κόσμου».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ
Σαλτιέλ
αναφέρθηκε στο πρόσφατο ταξίδι του στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Άουσβιτς: «Πριν δύο μέρες γύρισα από το Άουσβιτς. Έκανα μαζί με τον
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση την πορεία των
ζωντανών από το Άουσβιτς στο Μπικερνάου, όπου τονίσαμε την ανάγκη να μην συμβούν
ξανά τέτοια γεγονότα».

«76 χρόνια μετά τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, το τέρας είναι πάλι εδώ», υπογράμμισε
κατά την ομιλία της η γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Χάνα Πίντο
, αναφέροντας στοιχεία
πρόσφατων ερευνών που δείχνουν πως το 57% των πολιτών του ελληνικού κράτους δεν
πιστεύει πως η βεβήλωση των μνημείων του Ολοκαυτώματος αποτελεί πρόβλημα.

Η τελετή έληξε με τον ψαλμό Ελί Ελί και την τήρηση ενός λεπτού σιγής. Το παρών μεταξύ
άλλων έδωσαν οι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, Χάινς Κούνιο και Ζάνα Σαντικάριο, ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής
της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου
και Νίκος Ταχιάος, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ράγκος και Νίκος Παρασκευόπουλος,
καθώς και η γνωστή ηθοποιός, Κατερίνα Λέχου.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα VORIA, 5.5.2019
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