ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ στην ΑΡΤΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ

Στις 28.5.2021 απεβίωσε, σε ηλικία 94 ετών, ο Ισαάκ Μιζάν, ο τελευταίος Έλληνας
επιζών του Ολοκαυτώματος με καταγωγή από την Άρτα. Με αφορμή τον θάνατο του
Ισαάκ Μιζάν ο Δήμος Αρταίων εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα στο οποίο
εκφράζονται τα συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και η απόφασή
του να δοθεί το όνομα του Ισαάκ Μιζάν σε μία οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων για την απώλεια του τελευταίου
Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα
Άρτας, Ισαάκ Μιζάν

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων πληροφορούμενο το θάνατο του τελευταίου Έλληνα
επιζώντα του Ολοκαυτώματος, από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας Ισαάκ Μιζάν,
αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας της Άρτας που έχουν
αποβιώσει κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα:

- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

- Την ονοματοδοσία μιας οδού ή ενός κοινόχρηστου χώρου, όπου θα φέρει το όνομά του,
ως τον τελευταίο επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος από την (πρώην) Ισραηλιτική Κοινότητα
Άρτας, αλλά και εις μνήμη όλων των μελών της Εβραϊκής κοινότητας της Άρτας που έχουν
αποβιώσει, μετά από σχετική πρόταση και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.

- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο
Aρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, στην εξόδιο ακολουθία σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, στις
14:00, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Νίκαιας στην Αθήνα.
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Το ΚΙΣΕ έστειλε στον Δήμο Αρταίων την ακόλουθη συγχαρητήρια επιστολή για
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθεί το όνομα του Ισαάκ Μιζάν σε μία
οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τα θερμά
συγχαρητήρια για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων να δοθεί το όνομα του
Ισαάκ Μιζάν, του τελευταίου Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος με καταγωγή από την
Άρτα, σε οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης σας.

Γνωρίζουμε την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζετε τα θέματα που αφορούν την
διαιώνιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μία εξαιρετικά σημαντική προσέγγιση ώστε τα
εγκλήματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι'
αυτό.

Με την απόφαση του Δήμου να δοθεί το όνομα του Ισαάκ Μιζάν, της εμβληματικής αυτής
προσωπικότητας, σε οδό ή κοινόχρηστο χώρο της πόλης σας αποδεικνύεται έμπρακτα ότι
επιθυμείτε να μην ξεχαστεί ποτέ η παρουσία και η συμβολή της εβραϊκής κοινότητας στην
πόλη της Άρτας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Ο Γενικός Γραμματέας ΒΙΚΤΩΡ ΙΣ. ΕΛΙΕΖΕΡ»
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