ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ

Είναι η πρώτη φορά που η Αυτοδιοίκηση διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη αποκλειστικά
για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
29.10.2019 στο αμφιθέατρο «Νίκος Τεμπονέρας» στον Ταύρο και αποτέλεσε μία
συγκλονιστική, όσο και συγκινησιακά φορτισμένη εμπειρία για όλες και όλους τους
παρευρισκόμενους.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών
που συμμετείχε με εκπροσωπήσεις υψηλού επιπέδου: ο Σοφολογιότατος Ραβίνος Αθηνών κ.
Γκαμπριέλ Νεγρίν, για την πρεσβεία του κράτους του Ισραήλ παρευρέθη ο πολιτιστικός
ακόλουθος κ. Ίων Βασιλειάδης, για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος παρευρέθη ο
γενικός ταμίας κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ και εκ μέρους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών οι
Αντιπρόεδροι κ. Σολομών Χαλέγουα και κ. Ντάνυ Εμμανουήλ.

Εκτός του Δημάρχου στην εκδήλωση παρευρέθη ο πρόεδρος του Δ.Σ., οι αντιδήμαρχοι, ο
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, ο πρόεδρος της
Κοινότητας Ταύρου και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τρεις βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Νοτίου
Τομέα: η κ. Άννα Καραμανλή, η κ. Θεανώ Φωτίου (π. υπουργός) και ο κ. Γ. Μπαλάφας (π.
υπουργός). Επίσης, παρευρέθη η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα κ. Δήμητρα Νάνου και ο
Δήμαρχος Βάρης, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Τέλος, στην
εκδήλωση παρευρέθη ο γνωστός ποιητής Τίτος Πατρίκιος.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε σχετικό ντοκιμαντέρ και η «Μουσική Γωνιά» του Δήμου
Μοσχάτου- Ταύρου τραγούδησε από την «Επιφάνια» του Γιώργου Σεφέρη και από το
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αφηγηματικό έργο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καμπανέλη σε μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη. Οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν δύο εξειδικευμένοι ιστορικοί για το
θέμα, ο κ. Φίλιππος Κάραμποτ και η κ. Αλεξάνδρα Πατρικίου.

Τέλος, στην εκδήλωση παρευρέθησαν τρεις βιωματικοί αφηγητές: η κ. Ρήνα Κοέν, η κ.
Καίτη Αλτσέχ- Σαμουήλ και ο Βενιαμίν Αλμπάλας που έζησαν τη φρίκη του Διωγμού και
εξιστόρησαν τις μαρτυρίες τους με ένα συγκλονιστικό τρόπο που ευαισθητοποίησε και
συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου κ. Ανδρέας Ευθυμίου δήλωσε:

«Η χθεσινή εκδήλωση αποτέλεσε για το Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου μία ιστορικής σημασίας
διοργάνωση καθώς είναι η πρώτη φορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που πραγματοποιείται
μία παρόμοια εκδήλωση. Μία εκδήλωση αφιερωμένη αποκλειστικά στο Ολοκαύτωμα των
Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία εκδήλωση τιμής, μνήμης και ευαισθητοποίησης:

Ήταν εκδήλωση τιμής για τους ανθρώπους που δεν επέζησαν από τη φρίκη του
Ολοκαυτώματος.

Επίσης, ήταν εκδήλωση τιμής για τους ανθρώπους που επέζησαν και ορισμένοι είναι
απόψε κοντά μας. Μας συγκινούν που είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε από την καρδιά
μας που θα μας εξιστορήσουν και θα μας αφηγηθούν τις μαρτυρίες τους και τα προσωπικά
τους βιώματα για τη φρίκη που έζησαν.

Ήταν Εκδήλωση μνήμης γιατί η μνήμη πρέπει να παραμένει ζωντανή ώστε να μην
ξανασυμβούν παρόμοιες θηριωδίες.

Και ήταν εκδήλωση ευαισθητοποίησης για όλους μας και ειδικότερα για τις νέες γενιές.
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Το Ολοκαύτωμα δεν ήρθε από το πουθενά. Οι ναζί φρόντισαν να καλλιεργήσουν το μίσος
για τους Εβραίους στα ίδια τους τα παιδιά από την πιο τρυφερή ηλικία και το έκαναν
μελετημένα μέσα από τα παιδικά παιχνίδια και τα παιδικά βιβλία.

Η ρητορική του μίσους εύκολα γίνεται κάτι κανονικό για τους απλούς ανθρώπους.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών που αποδέχθηκαν την πρότασή
μας. Ειδικότερα τον αντιπρόεδρο και τους συνεργάτες τους για την υποστήριξη που μας
παρείχαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση εδώ στον Ταύρο γιατί ο Ταύρος είναι
ένας τόπος που ανέδειξε ήρωες της αντίστασης εναντίον των κατακτητών στο Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο. Είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν τη ζωή
τους για την ελευθερία από το φασισμό.

Επίσης, επιλέξαμε να διοργανώσουμε την εκδήλωση αυτή στο αμφιθέατρο «Νίκος
Τεμπονέρας» εδώ στο σχολικό συγκρότημα του πρώτου Λυκείου του Ταύρου. Θέλουμε να
τονίσουμε τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης στην κατανόηση της ιστορίας και στην
εμπέδωση των δημοκρατικών ιδεών ώστε να έχουμε κοινωνίες ελεύθερες και
ακηδεμόνευτες από κάθε λογής φασισμούς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών που αποδέχθηκε την
πρότασή μας για την εμβληματική αυτή διοργάνωση όπως και για τη σημαντική υποστήριξή
της στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές και
ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μας έκαναν την τιμή να μας αφηγηθούν τα προσωπικά τους
βιώματα και τις μαρτυρίες από τη φρίκη που έζησαν».

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ
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