ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ WILDE ROSE ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεσμούς φιλίας με την Ισραηλιτική Κοινότητα της Κέρκυρας διατηρεί το
Διαπολιτισμικό Δίκτυο Νεολαίας της Ένωσης Γερμανών Προσκόπων (BDP) «Wilde Rose»,
που αριθμεί συνολικά 200 μέλη. Δωδεκαμελής ομάδα του Δικτύου βρίσκεται αυτές τις
ημέρες στο νησί των Φαιάκων, πραγματοποιώντας επίσκεψη, με στόχο να ερευνήσει την
ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Κέρκυρας και του Ολοκαυτώματος των
Κερκυραίων Εβραίων.

Τα μέλη της, το πρωί της Παρασκευής 17.9.2021, επισκέφθηκαν την Εβραϊκή Συναγωγή
και συνομίλησαν με το Δ.Σ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο των δεσμών που
έχουν αναπτύξει, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα της ειρηνικής και ισότιμης συνύπαρξης
των ανθρώπων, εναντίον κάθε μορφής βίας και αποκλεισμού.

«Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενασχόληση με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας, της
Κατοχής και των τραγικών γεγονότων του Ολοκαυτώματος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»,
τόνισε στην «Ε» ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Hans Schlumm που παρευρέθηκε
στη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί η ομάδα
στην Ελλάδα, θα ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές που μαρτύρησαν από την γερμανική
κατοχή, όπως οι Φιλιάτες και άλλα ιστορικά χωριά στα Ιωάννινα, αποδίδοντας φόρο τιμής
στα θύματα.

Οι Εβραίοι της Κέρκυρας

Εκτιμάται πως ο αριθμός των Εβραίων πολιτών που κατοικούσαν στην Κέρκυρα κατά το
1940 ανέρχεται σε 2.000. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, στις 9 Ιουλίου 1944
συνελήφθησαν, συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν στη μεγάλη πλατεία και οι 2.000
Εβραίοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι και στη συνέχεια κρατήθηκαν στους βρετανικούς
ξενώνες στο Παλαιό Φρούριο.
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Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές αποστολές με τελικό στόχο το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης
Άουσβιτς της Πολωνίας, όπου και εκτελέστηκαν οι 1700! Οι υπόλοιποι επέζησαν. Το
Ολοκαύτωμα αποτελεί ίσως και το μεγαλύτερο, προερχόμενο από τον ελλαδικό χώρο. Η
επιχείρηση εξόντωσης των Κερκυραίων - Εβραίων έγινε μόλις τρεις μήνες πριν από την
οριστική λήξη του πολέμου και για την παράδοσή τους αποδόθηκαν ευθύνες και στις τότε
διοικητικές αρχές.

«Σήμερα υπολογίζεται πως ζουν στην Κέρκυρα περίπου 60 Εβραίοι, απόγονοι των τότε
επιζώντων, οι οποίοι και είναι πλήρως ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο», τόνισε το μέλος
του Δ.Σ. Νίνα Βιτάλ.

Ιστορική χαρτογράφηση

Όπως τόνισε ο κ. Schlumm το δίκτυο της «Wilde Rose» έχει ξαναβρεθεί και στο παρελθόν
στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο των δεσμών που αναπτύσσονται με την Ισραηλιτική Κοινότητα
της Κέρκυρας, ενώ στους στόχους του είναι να πραγματοποιήσει ιστορική χαρτογράφηση
της Ισραηλιτικής Κοινότητας του νησιού.
Παράλληλα έχουν αναπτύξει εδώ και έξι χρόνια στη Δασιά το Διεθνές Κέντρο
Ενσωμάτωσης και Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νεολαίας. «Πρόκειται για ένα
ξενοδοχείο που απευθύνεται σε ΑμεΑ και όχι μόνο, με στόχο την προώθηση της
ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσα από παιδικά ή νεανικά γκρουπ.
Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με καλή συμμετοχή», τόνισε
ο Πρόεδρος του Δικτύου «Wilde Rose» Herbert Swoboya, προσθέτοντας ότι έχει
αναπτυχθεί από πέρσι και αντίστοιχο ελληνικό δίκτυο με συνεργασία Γερμανών και
Ελλήνων Νέων για την ενδυνάμωση των σχέσεων των δυο λαών.

Πηγή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κέρκυρας, 17.9.2021, της Μαρίας Μπαζδριγιάννη.
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