ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ ΚΟΕΝ, ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤ

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ρωμανιώτικη τέχνη. Εκδήλωση στη μνήμη της Εσθήρ
Κοέν»
, μίας από τις τελευταίες Ελληνίδες επιζήσασες του
Ολοκαυτώματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών τον Δεκέμβριο του 2020,
πραγματοποιήθηκε στις 4.02.2021 από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, αφού
ανέγνωσε απόσπασμα από μαρτυρία της Εσθήρ Κοέν, αναφέρθηκε στην αλληλεπίδραση του
εβραϊκού στοιχείου των Ιωαννίνων με το ελληνικό και το μουσουλμανικό της πόλης, αλλά
και στη διπλή σημασία της ευθύνης: «Αν η ευθύνη είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει και κάτι
το οποίο αποποιούμαστε, άλλο τόσο το δίδαγμα από αυτές τις δοκιμασίες θα πρέπει να μας
κάνει να σκεφθούμε τη λαμπερή μορφή της ευθύνης. Η ευθύνη έχει δυο όψεις. Οποτε
ευθυνόμαστε για τα κακά, εξίσου μπορούμε να ευθυνόμαστε για την αποτροπή τους»
σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Βουλής μνημόνευσε τη συνάντηση που είχε η Εσθήρ Κοέν στα Γιάννενα
με τον τότε πρόεδρο της Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ το 2014. «Πεθαίνοντας εμείς, πρέπει ο
κόσμος να μάθει, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι απάνθρωπος», είχε πει τότε η Εσθήρ
Κόεν στον γερμανό πρόεδρο προκαλώντας τη συγκίνησή του. «Σήμερα στη μνήμη της
τιμούμε αυτά που πέρασε και αυτά που ευχήθηκε στον πρόεδρο της Γερμανικής
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Δημοκρατίας» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

«Είναι χρέος όλων μας να αποχαιρετήσουμε τη μάρτυρα της πιο εφιαλτικής
βαρβαρότητας, να μην ξεχάσουμε, να φωνάξουμε “ποτέ πια”» είπε από την πλευρά του ο
δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. «Σημαντικότερο όμως είναι να αναστοχαστούμε και
αναρωτηθούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που προκάλεσαν αυτήν την πρωτόγνωρη
βαρβαρότητα. Να αναλογιστούμε τη ρίζα του κακού, πώς ξεκίνησε, πώς ανδρώθηκε, με τη
συμβολή ποιων απόκτησε τόση δύναμη» επισήμανε.

Για την ιστορική διαδρομή, την καθημερινή ζωή, την τέχνη και τη μουσική των
Ρωμανιωτών μίλησαν ο συγγραφέας και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος
της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία Σταύρος Ζουμπουλάκης, η
αρχαιολόγος και διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
Ζανέτ Μπαττίνου
και ο μουσουργός και διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών
Σάκης Νεγρίν
.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ιστορικός και γενικός γραμματέας
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα newsbeast.gr, 5.02.2021
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