ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2015: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Με αφορμή τη διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο,
σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Τσεχίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διοργάνωσαν
στο στρατόπεδο του Τερεζίν, 60 χλμ. από την Πράγα, ειδική τελετή μνήμης στο πλαίσιο
διήμερου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2015 στην Πράγα.
Βασικό θέμα του 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου «Let my People Live» ήταν η σημαντική αύξηση του
αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη.

Στο Συνέδριο και στις παράλληλες εκδηλώσεις έλαβαν μέρος οι πρόεδροι της Τσεχίας και
της Βουλγαρίας, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πολλοί πρόεδροι εθνικών κοινοβουλίων όπως και της Κνέσετ, υπουργοί Εξωτερικών,
πρέσβεις ευρωπαϊκών κρατών, ο εθνικός διευθυντής της ADL, ο πρόεδρος της IHRA,
διακεκριμένοι ομιλητές, καθώς και ειδικοί σε θέματα νομοθεσίας και ΜΜΕ. Την Ελλάδα
εκπροσώπησαν από «Το ΠΟΤΑΜΙ» ο κ. Μιλτιάδης Κύρκος, η κα Φωτεινή Τομαή –
Κωνσταντοπούλου, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών την πρώτη ημέρα και ο π.
πρόεδρος του ΚΙΣΕ και πρόεδρος του European Council of Jewish Communities κ. Βενιαμίν
Αλμπάλας.

Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, στις 26.1.15, έγιναν εναρκτήριες ομιλίες από τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Eβραϊκού Συνεδρίου (EJC) κ. Moshe Kantor, τον πρόεδρο της
Γερουσίας του Κοινοβουλίου της Τσεχίας κ. Milan Stech, τον πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου κ. Jan Hamacek, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Kοινοβουλίου κ. Martin Schulzκαι τον πρωθυπουργό της Τσεχίας κ. Bohuslav Sobotka.
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Ακολούθησαν συζητήσεις για τον τρόπο που προβάλλονται μέσω των ΜΜΕ και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης οι εξτρεμιστικές πολιτικές ιδεολογίες και οι κίνδυνοι που
προκύπτουν από την ελευθερία της έκφρασης, για τα νομοθετικά μέτρα που
χρησιμοποιούνται από τις δημοκρατικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση του
αντισημιτισμού και του ρατσισμού, καθώς και για την ανησυχητική άνοδο των ακροδεξιών
κομμάτων στην Ευρώπη.

Κορυφαία στιγμή του Συνεδρίου ήταν η τελετή μνήμης που έγινε στις 27.1.15, στο
στρατόπεδο Τερεζίν κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια μνημείου
αφιερωμένου στα θύματα του Ολοκαυτώματος. Ακολούθησαν οι συγκινητικές ομιλίες
επιζώντων ομήρων και επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Όλες οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στον Πύργο και στο Δημαρχείο της Πράγας,
συνοδευόμενες από μουσικά προγράμματα, προς τιμήν του VictorUllmannκαι των μουσικών
του που είχαν συγκροτήσει ειδική ορχήστρα στο Τερεζίν και βρήκαν τελικά οικτρό θάνατο
στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου, στο οποίο μεταφέρθηκαν λίγο πριν από την
απελευθέρωσή του την 27 η Ιανουαρίου 1945.
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