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Το διήμερο 1 ης και 2 ας Νοεμβρίου 2021, τα μέλη του προεδρείου του ΚΙΣΕ, ο Γεν.
Γραμματέας Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ και ο Γεν. Ταμίας Δανιήλ Μπεναρδούτ πραγματοποίησαν
μια περιοδεία στη Θράκη με σκοπό να συναντήσουν τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών
και να συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της εβραϊκής κληρονομιάς σε Αλεξανδρούπολη,
Κομοτηνή και Ξάνθη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η πρώτη συνάντηση έγινε με το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και τον
Γεν. Γραμματέα του Δήμου κ. Ιωάννη Μπόγδη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου συζητήθηκε η
αξιοποίηση του Εβραϊκού νεκροταφείου της πόλης και η ανάδειξη της ιστορίας της Εβραϊκής
κοινότητας. Εν συνεχεία τα δύο στελέχη του ΚΙΣΕ επισκέφθηκαν, μαζί με τον Δήμαρχο και
τον Γεν. Γραμματέα το Εβραϊκό νεκροταφείο, όπου παρουσία του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου περπάτησαν ανάμεσα στα μνήματα που
χρονολογούνται από τις αρχές του 20 ου αιώνα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ήδη
καθαρίσει τον χώρο, τον έχει περιφράξει προσωρινά με συρματόπλεγμα και φροντίζει για
την αποκάλυψη και τον καθαρισμό των επιτύμβιων πλακών. Συμφωνήθηκε η ανέγερση
σταθερού φράκτη, η τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας με ιστορική αναφορά στο εβραϊκό
νεκροταφείο, καθώς και ο φωτισμός του για την ανάδειξή του ως χώρου μνήμης των
Εβραίων που έζησαν στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία στον
προαύλιο χώρο της Μητρόπολης του Μνημείου Ολοκαυτώματος της πόλης στη μνήμη των
Εβραίων της Αλεξανδρούπολης που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά
στρατόπεδα θανάτου, μαζί με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και τους εκπροσώπους του
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ΚΙΣΕ συμφώνησαν επίσης την τοποθέτηση ειδικών πλακετών στον πεζόδρομο, έξω από το
κτίριο όπου στεγαζόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η Συναγωγή, με την
αποτύπωσή της και την ιστορία της. Σημειωτέων ότι εκ των 140 Εβραίων της
Αλεξανδρούπολης, μόνο 4 διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Οι κ.κ. Ελιέζερ και Μπεναρδούτ, αφού επισκέφθηκαν το θαυμάσιο μνημείο Ολοκαυτώματος
της πόλης, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γκαράνη και την φιλόλογο και
σύμβουλο του Δημάρχου κα Μενεσελίδου και ξεναγήθηκαν στα θεμέλια της Συναγωγής στον
ευρύτερο χώρο του Βυζαντινού φρουρίου, εκεί όπου η Αρχαιολογική υπηρεσία εκτελεί
σήμερα εργασίες ανάπλασης. Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει αποτύπωση της Συναγωγής και
καταγραφή της ιστορίας της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης, στο πλαίσιο ανάδειξης της
ιστορίας του ευρύτερου χώρου των ανασκαφών. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Μέγαρο
Μουσικής της πόλης, όπου ανακαλύφθηκαν εβραϊκές επιτύμβιες πλάκες, που διασώθηκαν
μετά την καταστροφή του Εβραϊκού νεκροταφείου που βρισκόταν στην περιοχή. Ο
Δήμαρχος κ. Γκαράνης διευκρίνισε ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην περιφέρεια Θράκης και
Ανατολικής Μακεδονίας και θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια διάσωσης, καθαρισμού και
ανάδειξης των μνημάτων που έχουν μεγάλη ιστορική αξία για τον πολιτισμό της πόλης. Εκ
των 819 Εβραίων της Κομοτηνής, μόνο 28 διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Η περιήγηση
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης, ένα εξαιρετικής
αισθητικής κτίριο που φιλοδοξεί να καλύψει και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΞΑΝΘΗ

Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μανώλης Τσεπελής υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του ΚΙΣΕ στο
Δημαρχιακό μέγαρο, παρουσία της Γεν. Γραμματέως κας Σοφίας Ψωμά και του εκπροσώπου
του ΠΑΚΕΘΡΑ κ. Βασίλη Αϊβαλιώτη, ο οποίος παρουσίασε την πρόταση για την ανέγερση
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του Μνημείου Ολοκαυτώματος της πόλης στην Πλατεία Ελευθερίας. Μετά από σχετική
επικοινωνία με τον πρόεδρο του IHRA Πρέσβη κ. Χριστόδουλο Λάζαρη, αποφασίσθηκε η
εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Ολοκαυτώματος της Ξάνθης να ενταχθεί στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας του IHRA, στις αρχές του επομένου
χρόνου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Τσεπελής και ο κ. Αϊβαλιώτης συνόδευσαν τους
εκπροσώπους του ΚΙΣΕ στο Εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης. Οι κ.κ Ελιέζερ και
Μπεναρδούτ ευχαρίστησαν τον Δήμο Ξάνθης και το ΠΑΚΕΘΡΑ που συντηρούν και διατηρούν
τον χώρο του Εβραϊκού νεκροταφείου σε άριστη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι είναι
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης στην οποία διέμεναν 550
Εβραίοι, εκ των οποίων μόνον 6 διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.
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