ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2015: ΑΟΥΣΒΙΤΣ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΗΡΩΝ

Έγινε χθες, στο χώρο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς η
τελετή για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που φέτος σηματοδότησε τα 70
χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου. Μεταξύ των διεθνών προσωπικοτήτων,
σημαντική ήταν η παρουσία 300 επιζώντων ομήρων από 19 χώρες ανά τον κόσμο που
βρέθηκαν εκεί για να υψώσουν τη φωνή τους κατά του αντισημιτισμού.

Δύο επιζώσες από την Ελλάδα, η κα Φορτουνή Γκανή -από την Αθήνα, γεννημένη στα
Γιάννενα- και η κα Νάκη Μπέγα, από τη Λάρισα, μετείχαν στις εκδηλώσεις στο Άουσβιτς
στα πλαίσια του προγράμματος &laquo;&Tau;&omicron;
&pi;&alpha;&rho;&epsilon;&lambda;&theta;ό&nu; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota;
&Pi;&alpha;&rho;ώ&nu;&raquo;
του WJC.

Επίσης, παρέστη διευρυμένη αντιπροσωπεία του Ελληνικού Εβραϊσμού αποτελούμενη από
τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη και το μέλος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Δανιήλ
Μπεναρδούτ, τον πρόεδρο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κ. Μάκη Μάτσα, τον γεν.
γραμματέα της Ι.Κ. Αθηνών κ. Ιωσήφ Μιζάν, τον αντιπρόεδρο της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης κ.
Λάζαρο Σεφιχά, και την αντιπρόεδρο του Συλλόγου της Β΄ Γενιάς Απογόνων Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος κα Γκρατσιέλα Μπουρλά. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν
η πρέσβης της Ελλάδος στην Πολωνία κα Τασία Αθανασίου, και την προϊσταμένη του
Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή
Τομαή-Κωνσταντοπούλου.

* &Delta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &epsilon;&delta;ώ ό&lambda;&eta; &tau;&eta;&nu;
&epsilon;&kappa;&delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon;
&beta;ί&nu;&tau;&epsilon;&omicron;

* &Eta; &omicron;&mu;&iota;&lambda;ί&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;
&pi;&rho;&omicron;έ&delta;&rho;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&upsilon; WJC
Ronald Lauder (video)
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Αναλυτικό ρεπορτάζ από το &Epsilon;&Theta;&Nu;&Omicron;&Sigma;, 27.1.2015 :

Περίπου 300 επιζώντες του Άουσβιτς βρέθηκαν σήμερα στον τόπο του άλλοτε ναζιστικού
στρατοπέδου συγκέντρωσης για τις εκδηλώσεις που σηματοδοτούν τα 70 χρόνια από την
απελευθέρωσή του από τα σοβιετικά στρατεύματα.

Παρόντες ήταν επίσης ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων για μία τελετή μνήμης που
πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με την άνοδο του αντισημιτικού
αισθήματος στην Ευρώπη. Η σημερινή τελετή μνήμης στη νότια Πολωνία είναι πιθανόν η
τελευταία που οι επιζώντες του ναζιστικού στρατοπέδου παρακολουθούν τόσο μαζικά,
δεδομένου ότι οι νεότεροι από αυτούς είναι σήμερα τουλάχιστον 70 ετών. Περίπου 1.500
είχαν παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 60ή επέτειο, πριν δέκα χρόνια. Περίπου 1,5 εκατ.
άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι της Ευρώπης, θανατώθηκαν σε θαλάμους αερίων, τουφεκίστηκαν,
απαγχονίστηκαν ή κάηκαν ζωντανοί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν
εγκαταστήσει οι ναζί στη νότια Πολωνία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
προτού ο Κόκκινος Στρατός περάσει τις πύλες του και το απελευθερώσει στις 27
Ιανουαρίου 1945. Από το 1947 λειτουργεί ως μουσείο.

Το Άουσβιτς θεωρείται το απόλυτο σύμβολο του Ολοκαυτώματος, την εξόντωση έξι εκατ.
Εβραίων από όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στους εκατοντάδες επισήμους που παρέστησαν
στην τελετή μνήμης είναι οι πρόεδροι της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της
Ουκρανίας, ενώ πολύς λόγος έχει γίνει για την απουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς
εξαιτίας της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία
βρίσκονται στην χειρότερη φάση τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η Πολωνία είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές της κίνησης της Μόσχας να
προσαρτήσει την Κριμαία τον Μάρτιο και της υποστήριξης που παρέχει στους φιλορώσους
αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία. Όπως δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων
Ρόιτερς, ανησυχώντας για τις πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της, η Πολωνία δεν
έστειλε επίσημη πρόσκληση στον Πούτιν. «Γίνεται πόλεμος στην ανατολική Ουκρανία. Θα
ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος, υπό αυτές τις συνθήκες, να φιλοξενούσαμε τον
πρόεδρο της Ρωσίας. Ανεπίσημα, η Ρωσία συμμετέχει σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε στον
πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό ZET ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας Τσεζάρι
Γκραμπάρτσικ. Η Ρωσία εκπροσωπείται στις τελετές μνήμης από τον επικεφαλής
προσωπάρχη του Πούτιν, τον Σεργκέι Ιβανόφ. Ο ίδιος ο ρώσος πρόεδρος έστειλε μήνυμα με
το οποίο εξαίρει τον ρόλο του Κόκκινου Στρατού στη λήξη του Ολοκαυτώματος
αναφέροντας ότι «έσωσε όχι μόνο τον εβραϊκό λαό αλλά και άλλους λαούς της Ευρώπης
και του κόσμου». Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ επισκέπτεται το Άουσβιτς πριν
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συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες από την αιματηρή επίθεση με τους 17 νεκρούς στα γραφεία
της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo και σε ένα εβραϊκό πολυκατάστημα στο Παρίσι.
Τέσσερις Εβραίοι της Γαλλίας ήταν μεταξύ των θυμάτων των επιθέσεων αυτών: έγιναν τα
τελευταία θύματα της πρόσφατης έξαρσης επιθέσεων εναντίον Εβραίων που σημειώνεται
στην Ευρώπη. Οι Εβραίοι της Ευρώπης προειδοποιούν για την αύξηση του αντισημιτικού
αισθήματος, η οποία ενισχύεται από την οργή για την ισραηλινή πολιτική στη Μέση Ανατολή
και τις κοινωνικές εντάσεις με αφορμή ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ανισότητα και η
οικονομική δυσπραγία που έχουν συμβάλει στην άνοδο ακροδεξιών κινημάτων, όπως το
PEGIDA στη Γερμανία, σημειώνει το Ρόιτερς. Την παραμονή της επίσκεψης, η καγκελάριος
της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι οι Γερμανοί έχουν την μόνιμη ιστορική ευθύνη να
αντιστέκονται σε κάθε μορφή αντισημιτισμού και ρατσισμού. «Πρέπει να είμαστε μονίμως
σε επιφυλακή για να προστατεύουμε την ελευθερία μας, την δημοκρατία και το κράτος
δικαίου», είπε η Μέρκελ. Στα θύματα του στρατοπέδου συγκέντρωσης περιλαμβάνονταν,
μεταξύ άλλων, Ρομά, ομοφυλόφιλοι και πολιτικοί αντίπαλοι των ναζιστών. Ο Ντέιβιντ
Βίσνια, ένας 88χρονος επιζών του Άουσβιτς, δήλωσε χθες ότι το Ολοκαύτωμα ήταν
«σχεδόν ακατανόητο για τον ανθρώπινο νου». Όταν ήταν παιδί, τραγουδούσε στην χορωδία
της Μεγάλης Συναγωγής της Βαρσοβίας—την οποία ανατίναξαν οι ναζιστικές δυνάμεις το
1943. Σήμερα, ο Βίσνια θα ψάλλει έναν ύμνο στα εβραϊκά στη μνήμη των θυμάτων.
«Προσεύχομαι στον Θεό, εμείς ως ανθρώπινα όντα, να καταφέρουμε να διδαχτούμε κάτι
από αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά:

Στον ελληνικό και ξένο Τύπο:

- &Tau;&Alpha; &Nu;&Epsilon;&Alpha;, 27.1.15

- &Epsilon;&phi;&eta;&mu;&epsilon;&rho;ί&delta;&alpha; &tau;&omega;&nu;
&Sigma;&upsilon;&nu;&tau;&alpha;&kappa;&tau;ώ&nu;

- In.gr

- Times of Israel , 27.1.15
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- Daily Mail

- U.S. News

- Telegraph

Στον ιστότοπο του ΚΙΣΕ:

- &Mu;&Eta;&Nu;&Upsilon;&Mu;&Alpha;&Tau;&Alpha; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Eta;&Nu; &Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Alpha; &Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Eta;&Sigma;

- &Alpha;&Omicron;&Upsilon;&Sigma;&Beta;&Iota;&Tau;&Sigma;, 70
&Chi;&Rho;&Omicron;&Nu;&Iota;&Alpha; &Mu;&Epsilon;&Tau;&Alpha;: &Alpha;&Sigma;
&Alpha;&Kappa;&Omicron;&Upsilon;&Sigma;&Omicron;&Upsilon;&Mu;&Epsilon; &Tau;&Eta;
&Phi;&Omega;&Nu;&Eta; &Tau;&Omega;&Nu; &Omicron;&Mu;&Eta;&Rho;&Omega;&Nu;

- &Epsilon;&Kappa;&Delta;&Eta;&Lambda;&Omega;&Sigma;&Eta;
&Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Eta;&Sigma; &Sigma;&Tau;&Eta;
&Lambda;&Alpha;&Rho;&Iota;&Sigma;&Alpha;

- &Epsilon;&Kappa;&Delta;&Eta;&Lambda;&Omega;&Sigma;&Eta;
&Mu;&Nu;&Eta;&Mu;&Eta;&Sigma; &Sigma;&Tau;&Alpha;
&Iota;&Omega;&Alpha;&Nu;&Nu;&Iota;&Nu;&Alpha;
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