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Με συμφωνία του ΚΙΣΕ και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και την
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίστηκε η τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας
στο Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου για τους Εβραίους που φυλακίστηκαν και
βασανίστηκαν εκεί κατά την περίοδο της Κατοχής.

Το έργο ολοκληρώθηκε, μετά από πολύμηνη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων, και
στις 23.6.2021 η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε στην είσοδο του Μπλοκ 15, δίπλα στην
ήδη υπάρχουσα επιγραφή η οποία μνημονεύει τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που
μαρτύρησαν εκεί. Για την πραγματοποίηση της πλάκας, από πλευράς ΚΙΣΕ, ο Πρόεδρος
Δαυίδ Σαλτιέλ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Μάνος Αλχανάτης, ο Γεν. Γραμματέας Βίκτωρ Ελιέζερ
και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ είχαν άριστη συνεργασία με τον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, το Αν. μέλος του Δ.Σ. Άρης Κωνσταντίνης ανέλαβε τη δημιουργία των μακετών της
πλάκας και ο Αν. Γεν. Ταμίας Σάκης Λεών επέβλεψε την κατασκευή και την τοποθέτηση της
πλάκας. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρείχε τα ιστορικά στοιχεία για τους Εβραίους στο
Χαϊδάρι και το υλικό του σχετικού φακέλου τεκμηρίωσης που υποβλήθηκε στο Υπουργείο
Πολιτισμού.

Εκτιμάται ότι, μετά τις μαζικές συλλήψεις, 4.500 έως 5.500 Εβραίοι κρατήθηκαν στο
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου πριν από την εκτόπισή τους στο Άουσβιτς και στα άλλα ναζιστικά
στρατόπεδα εξόντωσης. Κάποιοι από αυτούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στο
Χαϊδάρι.

Με την μαρμάρινη πλάκα στη μνήμη των Εβραίων θυμάτων συμπληρώνεται η εικόνα της
ιστορίας του μαρτυρικού τόπου του Μπλοκ 15, παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση
στους επισκέπτες.
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Η τοποθέτηση της πλάκας έγινε από τον μαρμαρογλύπτη κ. Νίκο Μεντώνη, ο οποίος
επιμελήθηκε και την κατασκευή της, παρουσία εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων:
του Διοικητή του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου Συνταγματάρχη Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, του
εκπροσώπου της εθιμοτυπίας του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Υποσμηναγού Ιωάννη
Ιγνατάκη, της Αρχαιολόγου Αντωνίας Κουτσουράκη εκ μέρους της Διεύθυνσης Προστασίας
και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και του
εκπροσώπου του ΚΙΣΕ Σάκη Λεών.

Η τελετή αποκαλυπτηρίων της πλάκας προγραμματίζεται να γίνει τον προσεχή
Σεπτέμβριο, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και του ΚΙΣΕ, στο πλαίσιο
επίσημης τελετής που θα ενταχθεί στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας της IHRAγια
τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος.
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