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ΠΟΛΩΝΙΑ

Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου Ronald S. Lauder συνόδευσε τον Πρόεδρο
της Γερμανίας Christian Wulff στην επίσκεψή του στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου
Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στις 27.1.2011. «Στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η
εβραϊκή κοινότητα και οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος καλωσορίζουν το γεγονός ότι ο
Πρόεδρος Wulff – ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις πριν από λίγους μήνες και έχει
ήδη επισκεφθεί το Ισραήλ – έχει αναγάγει το ζήτημα της μνήμης του Ολοκαυτώματος σε
υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Μαζί με τον Πολωνό ομόλογό του, ο Wulff επισκέφθηκε το
Διεθνές Κέντρο Συνάντησης Νέων στο Άουσβιτς, ενώ ο ίδιος ήταν ο πρώτος Γερμανός
αρχηγός κράτους που μίλησε κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής στο Μπίρκεναου, όπου
θανατώθηκαν τα περισσότερα θύματα στους θαλάμους αερίων. Κατά την ομιλία του
δήλωσε: «Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει υπάρξει σε όλη τη γη ούτε μία ημέρα
χωρίς πόλεμο. Συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες αιματοχυσίας και γενοκτονιών για
εθνοτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή γλωσσικούς λόγους. Καλώ τους νέους ανθρώπους
να αναλάβουν ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Η αδιαφορία είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη
δημοκρατία και την ελευθερία». Συμπλήρωσε, τέλος, ότι για τη Γερμανία η μνήμη του
Ολοκαυτώματος είναι «αιώνια» υποχρέωση. (WJC, 27.1.2011)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των τελετών μνήμης του Ολοκαυτώματος, τοποθετείται στη
Βουλή των Κοινοτήτων το «Βιβλίο της Υπόσχεσης» της βρετανικής φιλανθρωπικής
οργάνωσης Holocaust Educational Trust. Με το βιβλίο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα μέλη
του Κοινοβουλίου να θυμούνται το Ολοκαύτωμα και να συνενώνονται σε μία από κοινού
δέσμευση για την καταπολέμηση όλων των μορφών προκατάληψης και μίσους. «Σας
ευχαριστούμε για το έργο σας να υπενθυμίζετε σε εμάς και στις μέλλουσες γενιές ένα
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γεγονός της ιστορίας της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε ο
πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας David Cameron υπογράφοντας το Βιβλίο. «Για μερικούς,
το πέρασμα των χρόνων και το ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι επιζώντες κάνουν το
γεγονός λιγότερο σημαντικό. Στην πραγματικότητα, είναι σημαντικότερο από ποτέ να
θυμόμαστε τι συνέβη καθώς και τις τρομερές συνέπειες», συμπλήρωσε. Η επιζήσασα του
Ολοκαυτώματος Trude Levi (φωτογραφία), η οποία συναντήθηκε με τον Βρετανό
πρωθυπουργό, είπε: «Ένιωθα πάντοτε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνδέω την προσωπική
μου εμπειρία του Ολοκαυτώματος με την ελπίδα ότι αυτό θα κάνει τις μέλλουσες γενιές να
σκεφτούν τις συνέπειες της προκατάληψης και της διάκρισης και να βοηθήσουν να μην
ξανασυμβεί ποτέ».
(EJC, 25.1.2011)

ΒΕΛΓΙΟ

Με την ευκαιρία της Ημέρας Mνήμης του Ολοκαυτώματος διοργανώθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 25.1.2011, σειρά εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek και του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Εβραϊκού Συνεδρίου κ. Moshe Kantor. Kατά την έναρξη των εκδηλώσεων απηύθυναν
χαιρετισμούς πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόεδροι εβραϊκών οργανισμών, ενώ ο
πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου Ronald S. Lauder κάλεσε την Ευρώπη να
μνημονεύει την ιστορία του Ολοκαυτώματος ως διδακτικό μέσο κατά της «σιωπής και της
αδιαφορίας», απέναντι στον αντισημιτισμό και απέναντι στις επιθέσεις εναντίον του
Ισραήλ. Ανώτατοι αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνήσεων και του εβραϊκού
κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Buzek, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Catherine Ashton, ο υπουργός του Ισραήλ για θέματα Εθνικής
Διπλωματίας και Διασποράς Yuli Edelstein, ο Αρχιραββίνος του Τελ Αβίβ Yisrael Meir Lau και
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου Moshe Kantor, απότισαν φόρο τιμής στα
θύματα των Ναζί. Παράλληλα με την επίσημη τελετή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
φιλοξένησε την έκθεση του Yad Vashem με τίτλο «Αρχιτεκτονική του Φόνου – Το σχέδιο
Άουσβιτς-Μπίρκεναου», καθώς και μουσικό κλασικό κονσέρτο αφιερωμένο στη γνωστή
βιεννέζα βιολονίστα Αλμα Ρόζα, ανηψιά του Μάλερ, που εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς. (EJC,
3.2.2011)
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