ΓΙΟΜ ΑΣΟΑ 2020 - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ: Την Τρίτη 21 Απριλίου στις 10 το πρωί ήχησαν οι σειρήνες στο Ισραήλ, ως
φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Κάθε χρόνο, την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, στο άκουσμα των σειρήνων, κάθε
δραστηριότητα των Ισραηλινών σταματά σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα του
Ολοκαυτώματος.

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος που είναι ιδιαίτερα σημαντική
στο Ισραήλ, περιλαμβάνουν συμμετοχή των επιζώντων σε τελετές μνήμης και σε πορείες σε
πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη, καθώς και κεντρική εκδήλωση που
πραγματοποιείται στο Μουσείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, Γιάντ Βασέμ, στην οποία
λαμβάνουν μέρος η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Εφέτος, οι εορτασμοί για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος επισκιάστηκαν από την
πανδημία του COVID-19. Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος παρέμεινε κλειστό, οι δρόμοι
ήταν ερημωμένοι λόγω των περιοριστικών μέτρων, ενώ η τελετή στο Γιαντ Βασέμ
μαγνητοσκοπήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού και προβλήθηκε διαδικτυακά.

Με τη λήξη του ήχου των σειρήνων ο Πρόεδρος της Βουλής του Ισραήλ Μπένι Γκάντς,
μίλησε στην Κνέσετ για τους πρώην προέδρους της, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, Dov
Shilansky and Shevah Weiss, και έκανε ειδική αναφορά στους αείμνηστους γονείς του οι
οποίοι ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Στο μήνυμά του ο Μπ. Γκάντς ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Πρέπει να διαφυλάξουμε τους δεσμούς που μας συνδέουν ως κοινωνία: Δεν πρέπει
να επικρατήσει το "εμείς και αυτοί", ούτε να δημιουργούνται στρατόπεδα που επιθυμούν την
πτώση του άλλου. Αυτή είναι η αποστολή μου στην πολιτική. Στόχος μου είναι να
διαφυλάξω τη δημοκρατία, διότι πιστεύω ότι είναι η πηγή της δύναμής μας ως κοινωνία».

ΠΗΓΗ: TIMES OF ISRAEL, 21.4.2020
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"ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ" 2020 (MOTL): Κάθε χρόνο, επί 32 συναπτά έτη γίνεται η
«Πορεία των Ζωντανών» (MOTL) στο στρατόπεδο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου στη μνήμη των
6 εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Εφέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, η τελετή του MOTL δεν
πραγματοποιήθηκε, αλλά μαγνητοσκοπήθηκε και προβλήθηκε διαδικτυακά.

Μπορείτε ΕΔΩ να παρακολουθήσετε την τελετή, η οποία περιλαμβάνει ομιλίες ειδικών,
μαρτυρίες επιζώντων και μουσικά κομμάτια.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα March of the Living

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ: Η κεντρική εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος γίνεται κάθε χρόνο στο Γιάντ Βασέμ.

Εφέτος, λόγω των περιορισμών, η τελετή η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μηνύματα
του Προέδρου και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, ιστορίες έξι επιζώντων που επρόκειτο να
ανάψουν τα κεριά στη μνήμη των θυμάτων στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, ύμνους από
Αρχιραββίνους και έναν κάντορα, μήνυμα εκπροσώπου των επιζώντων του Ολοκαυτώματος
και μουσικά κομμάτια, μαγνητοσκοπήθηκε και προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20
Απριλίου 2020.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα YAD VASHEM

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο Κράτος του Ισραήλ και οι 26
πρεσβείες των χωρών μελών της Ε.Ε. στο Ισραήλ, θυμόμαστε και αποτίουμε φόρο
τιμής
στα έξι εκατομμύρια Εβραίους
θύματα του Ολοκαυτώματος.

Συμμετέχουμε στην Ημέρα Μνήμης όλων των εβραϊκών κοινοτήτων, οι οποίες
μνημονεύουν όλους όσους χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα και προστατεύουμε τους
επιζώντες, ώστε να μην ξεχαστούν όσα βίωσαν. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Σιμόν
Πέρες: «Είμαστε τα μάτια τους που θυμούνται. Είμαστε η φωνή τους που φωνάζει».

Με αφορμή το κεντρικό θέμα του Γιαντ Βασέμ για το Γιομ Ασοά 2020 «Διάσωση
από Εβραίους στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος: αλληλεγγύη σ΄ έναν κόσμο που
καταρρέει»
θυμόμαστε ιδιαίτερα τους Εβραίους που έσωσαν άλλους
Εβραίους κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη. Τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών που
διακινδύνευσαν τη ζωή τους, αντιστάθηκαν στους Ναζί και προστάτευσαν όσους ήταν σε
κίνδυνο. Το ανιδιοτελές θάρρος τους πρέπει να εμπνεύσει όλους εμάς, ώστε να
υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η εκπαίδευση για
το Ολοκαύτωμα με βάση τις επιστημονικές έρευνες, θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση
της άρνησής του, καθώς και σε κάθε είδους ψευδούς αφήγησης και παραμόρφωσης των
πραγματικών γεγονότων.
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Φέτος, το Γιομ Ασοά γίνεται σε μία περίοδο που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια
πρωτοφανή υγειονομική πρόκληση. Είναι μια περίοδος που καλούμαστε να κρατήσουμε
σωματική απόσταση μεταξύ μας, αλλά στις καρδιές και στο μυαλό μας η ενότητα είναι πολύ
ισχυρή. Για πρώτη φορά ο εορτασμός του Γιομ Ασοά δεν θα γίνει με δημόσιες τελετές.

Ωστόσο, υποσχόμαστε στα θύματα και στους επιζώντες ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ
και πως η κληρονομιά τους θα διατηρηθεί ζωντανή.

Η πανδημία που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα απαιτεί ισχυρότερη αλληλεγγύη και
συνεργασία μεταξύ όλου του κόσμου. Είναι μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε σε τι κόσμο
επιθυμούμε να ζήσουν τα παιδιά μας. Στον σημερινό κόσμο, ο αντισημιτισμός και ο
ρατσισμός υπάρχουν ακόμα. Οι εβραϊκές κοινότητες πολύ συχνά ζουν με το φόβο των
διακρίσεων και των αντισημιτικών επιθέσεων. Πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους
εαυτούς μας ότι ο αντισημιτισμός δεν επηρεάζει μόνο τους Εβραίους. Υπονομεύει τις αξίες
των δημοκρατικών κοινωνιών και απειλεί το μέλλον μας.

Σήμερα Γιομ Ασοά, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ όσα
διδαχθήκαμε από το Ολοκαύτωμα. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον αντισημιτισμό
και το μίσος, όπως και αν εμφανίζονται και θα λάβουμε όλα τα μέτρα ώστε να αποτρέψουμε
το κακό να κυριαρχήσει ξανά.

Η Μνήμη του Ολοκαυτώματος βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού προγράμματος,
γεγονός που αποδείχτηκε φέτος με τη μεγάλη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών στις
εκδηλώσεις που έγιναν στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, αλλά και στο Γιάντ Βασέμ στην
Ιερουσαλήμ για τον εορτασμό των 75 χρόνων από την απελευθέρωση του στρατοπέδου.

Η διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος μας εμπνέει να υπερασπιστούμε τις αξίες
που πιστεύουμε και μας καθοδηγεί να δημιουργήσουμε μία κοινωνία βασισμένη στην
ισότητα, όπου δεν θα υπάρχουν διακρίσεις. Μία κοινωνία απαλλαγμένη από το μίσος στην
οποία οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων Εβραίων θα αισθάνονται
ασφαλείς.
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Η παρούσα κοινή δήλωση εκδόθηκε ύστερα από συνεννόηση του Πρέσβη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Ισραήλ με τους Πρέσβεις όλων των χωρών μελών της Ε.Ε. που
αντιπροσωπεύονται στο Ισραήλ, ήτοι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία
και. Φινλανδία.

Πηγή: Ιστότοπος Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Ισραήλ
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