ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ IHRA ΣΤΗ ΦΕΡΑΡΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ IHRA ΓΙΑ ΤΟ 2021

Κατά την πρόσφατη σύνοδο του IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) στη
Φερράρα της Ιταλίας (27-29 Νοεμβρίου 2018), ενός διακρατικού οργανισμού στον οποίο
συμμετέχουν πάνω από 30 κράτη-μέλη, χώρες υποψήφιες για ένταξη ή παρατηρητές,
διεθνείς οργανισμοί, εκπρόσωποι μουσείων, ερευνητές, αρχειονόμοι, εκπαιδευτικοί,
εκπρόσωποι εβραϊκών οργανισμών, η ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα την ελληνική
υποψηφιότητα για την προεδρία του οργανισμού κατά το έτος 2021. Ο επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας, Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης, Ειδικός Γραμματέας
Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσίασε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει δύο συνοδούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
εκδηλώσεις κάθε μήνα σε διαφορετικές πόλεις της χώρας, ένταξη νέων χωρών-μελών και
άνοιγμα του οργανισμού στην ευρύτερη κοινωνία.

Άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν η αποδοχή της Βουλγαρίας ως πλήρους μέλους του
οργανισμού. Ο επικεφαλής της Βουλγαρικής αντιπροσωπείας, παρουσιάζοντας την
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υποψηφιότητα της χώρας του, μίλησε για τις ευθύνες της Βουλγαρίας στον εκτοπισμό προς
το στρατόπεδο θανάτου της Τρεμπλίνκα, μεταξύ άλλων, των Ελλήνων Εβραίων της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εδαφών που η χώρα του είχε καταλάβει κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο Βούλγαρος πρέσβης τόνισε ότι αυτό ήταν ένα θέμα
που δεν συζητιόταν πολύ στη χώρα, αλλά τώρα είναι καιρός να αναδειχθεί. Το Ισραήλ, το
Βέλγιο και η Αυστρία, που συνεργάστηκαν για την Βουλγαρική υποψηφιότητα, τόνισαν την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προκλήσεις που
παραμένουν. Επανέλαβαν, επίσης, την πρόταση για τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής
ιστορικών (international historical commission) ώστε να εξετάσει τα γεγονότα του πολέμου,
τις πολιτικές της τότε κυβέρνησης και τη στάση άλλων θεσμών και φορέων στη χώρα.

Παράλληλα, η Πορτογαλία έγινε αποδεκτή ως χώρα-liaison και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως
παρατηρητής. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αντιμετώπιση της ανόδου του
αντισημιτισμού και της άρνησης του Ολοκαυτώματος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η
πορεία χρήσης του ορισμού του αντισημιτισμού που έχει ήδη γίνει αποδεκτή από αρκετά
κοινοβούλια (μόνο την προηγούμενη εβδομάδα από την Ολλανδία και τη Σλοβακία) και οι
εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στο ίδιο θέμα. Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η
δημιουργία του μουσείου «House of Fates», το οποίο είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις,
ο σχεδιασμός του οποίου θα ξεκινήσει από μηδενική βάση.

Τέλος, παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τις στάσεις του Νορβηγικού
πληθυσμού σχετικά με εβραίους και μουσουλμάνους, που περιλαμβάνει και χωριστές
έρευνες για τις στάσεις εβραίων και μουσουλμάνων και σύγκριση αυτών με τον γενικό
πληθυσμό.

Στη σύνοδο του IHRA στη Φερράρα το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας στον IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του
Academic Working Group και της επιτροπής για τον αντισημιτισμό και την άρνηση του
Ολοκαυτώματος (Committee on Antisemitism and Holocaust Denial).

ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA
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