ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ στην ΚΕΡΚΥΡΑ

Στις 24 και 25.11.2001 διοργανώθηκαν στην Κέρκυρα, από το Δήμο και την τοπική
Ισραηλιτική Κοινότητα, εκδηλώσεις αφιερωμένες στους Εβραίους του νησιού με την
ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων Μνημείου Εβραίων Μαρτύρων Ολοκαυτώματος.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής 23.11.01, με τη λειτουργία του
Καμπαλάτ Σαμπάτ, που τελέστηκε στην πρόσφατα ανακαινισμένη Συναγωγή της Κέρκυρας.
Οι προσευχές αναπέμφθηκαν από τον Ραββίνο Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ, βοηθούμενο από τους
κ.κ. Β. Ισχακή και Λ. Γαβριηλίδη. Το γεγονός ότι λειτούργησε η Συναγωγή προκάλεσε τη
συγκίνηση των μελών της Κοινότητας καθώς και των εκπροσώπων του ΚΙΣ και των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων απ΄ όλη την Ελλάδα που παρέστησαν στη λειτουργία.
Την επομένη το πρωϊ έγινε στη Συναγωγή η λειτουργία του Σαββάτου παρουσία και
πολλών Χριστιανών Κερκυραίων. Το απόγευμα έγινε η λειτουργία της Μινχά και
ακολούθησε πολιτιστική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με σύντομες προσφωνήσεις τους ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος,
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κέρκυρας, ο Καθολικός Επίσκοπος, ο πρόεδρος του ΚΙΣ, ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Κέρκυρας και εκπρόσωπος των Αντιστασιακών Οργανώσεων.
Ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Γιάννη Μάζη με θέμα
&quot;Εβραϊκό Ολοκαύτωμα: Διαρκές έγκλημα κατά του πολιτισμού&quot;.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ι.Κ. Κέρκυρας κ. Ραφαήλ - Βίκτωρ Σούσης, καθώς και
εκπρόσωποι του Ελληνικού Εβραϊσμού απένειμαν τιμητικές πλακέτες στους φορείς που
βοήθησαν τους Εβραίους του νησιού κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Τιμητικές πλακέτες
απονεμήθηκαν στον εκπρόσωπο της Μητρόπολης Κερκύρας και Παξών, στον Νομάρχη ως
εκπρόσωπο της Πολιτείας, στον Δήμαρχο, σε εκπροσώπους των Αντιστασιακών
Οργανώσεων, σε εκπρόσωπό των επιζώντων Ομήρων, στον γλύπτη κ. Καραχάλιο που
φιλοτέχνησε το Μνημείο, στον καθηγητή κ. Μάζη, κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, στην
καλλιτέχνιδα κα Λουίζα Κονέ - Βελέλη.
Ακολούθησε ένα ενδιαφέρον καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Φιλαρμονική της Κέρκυρας
&quot;Καποδίστριας&quot; και σολίστ τη σοπράνο κα Λουίζα Κονέ - Βελέλη, το οποίο
ενθουσίασε το ακροατήριο. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την ερμηνεία της κας Κονέ
στα σεφαραδίτικα τραγούδια.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος κ. Χρύσανθος Σαρλής παρέθεσε δείπνο προς
τιμήν των εκπροσώπων του Ελληνικού Εβραϊσμού και των τοπικών Αρχών. Μεταξύ των
επισήμων στο δείπνο παρακάθησαν ο υπουργός Γεωργίας κ. Γεω. Δρυς και ο Νομάρχης κ.
Αν. Παγκράτης.
Την Κυριακή 25.11.01, οι εκδηλώσεις για το Μνημείο άρχισαν από τη Συναγωγή, με
επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, που ανέπεμψε ο Ραββίνος Αθηνών,
παρουσία του συνόλου των τοπικών Αρχών και πλήθους κόσμου. Στη συνέχεια, οι
παριστάμενοι μετέβησαν στην Πλατεία Νέου Φρουρίου όπου, ενώπιον του Μνημείου, έγιναν
προσφωνήσεις από τον Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε ότι το Μνημείο αποτελεί εκπλήρωση
χρέους της πόλης προς τους συμπατριώτες Εβραίους που αφανίστηκαν κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και από τον πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος υπογράμμισε τη
σπουδαιότητα της διατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώματος και ευχαρίστησε το Δήμο
της Κέρκυρας για τη συνεργασία στην ανέγερση του Μνημείου. Εγιναν τα αποκαλυπτήρια
του Μνημείου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών Αρχών,
των Εβραϊκών Κοινοτήτων και Οργανισμών. Ακολούθησε τήρηση ενός λεπτού σιγής και η
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ανάκρουση του Εθνικού Υμνου από τη Φιλαρμονική &quot;Καποδίστριας&quot;.

Το Μνημείο Ολοκαυτώματος της Κέρκυρας
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