ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ & ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ σε ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ

Ο Δήμος Αρταίων και ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας «Σκουφάς» τίμησαν και το
2022 την ημέρα σύλληψης των Αρτινών Εβραίων στις 26 Μαρτίου, δηλαδή ακριβώς 78
χρόνια μετά την μαζικότερη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού για την πόλη της Άρτας κατά
τον 20ό αιώνα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου 26.3.2022 με περίπατο σε σημεία
εβραϊκού ενδιαφέροντος με τον ερευνητή της ιστορίας της πρώην Ισραηλιτικής Κοινότητας
Άρτας Θεοχάρη Βαδιβούλη.

Ακολούθησε η τελετή στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, η οποία περιελάμβανε επιμνημόσυνη
δέηση από τον ραβίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν και χαιρετισμούς επισήμων.

1/4

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2022 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ & ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΥ σε ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ

Μετά την ομιλία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη έγιναν από τον Δήμαρχο
Αρταίων και τα παιδιά του αείμνηστου Ισαάκ Μιζάν, Αννα και Ιωσήφ τα αποκαλυπτήρια της
οδού Ισαάκ Μιζάν, η οποία ξεκινάει από την Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, όπου βρίσκεται το
Μνημείο Ολοκαυτώματος Αρτας.

Ο Ισαάκ Μιζάν ήταν ο τελευταίος Αρτινός επιζών του Ολοκαυτώματος, εκ των τριάντα
Αρτινών Εβραίων που επέστρεψαν από το Άουσβιτς. 450 Εβραίοι της πόλης εκτοπίστηκαν
και βάναυσα θανατώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Η παρουσία των παιδιών του αείμνηστου Ισαάκ Μιζάν, στην τελετή ήταν ιδιαίτερα
συγκινητική, καθώς η κόρη του Άννα Μιζάν στην ομιλία της αναφέρθηκε στο πόσο
υπερήφανος ήταν ο πατέρας της για την καταγωγή του, καθώς και στη σύλληψη των
Αρτινών εβραίων. Απευθυνόμενη στον Δήμαρχο Αρταίων τόνισε χαρακτηριστικά: «Εμείς τα
παιδιά του θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τεράστια τιμή στο πρόσωπο του
πατέρα μας, αλλά και όλων εκείνων που συνελήφθησαν και δεν γύρισαν ποτέ.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους Αρτινούς που με την προσπάθεια
σας έχετε συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης». (Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την ομιλία
της Άννας Μιζάν).

Μετά τα αποκαλυπτήρια της οδού, συνεχίστηκαν οι ομιλίες επισήμων και απλών πολιτών
και έγιναν καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Η τελετή ολοκληρώθηκε με
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ακολούθησε η Πορεία Μνήμης μέσα από την Εβραϊκή Συνοικία προς την Πλατεία Κιλκίς,
στο σημείο όπου οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής συγκέντρωσαν τους συλληφθέντες
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Αρτινούς Εβραίους, πριν τον εκτοπισμό τους στα στρατόπεδα θανάτου.

Εκτός των ηχηρών μηνυμάτων που εκπέμπουν οι εκδηλώσεις μνήμης, αποτελούν
παράλληλα και μία νότα αισιοδοξίας, καθώς φαίνεται πως η νέα γενιά είναι ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος
και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που διοργανώνονται.

Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή των μαθητών του 1 ου ΕΠΑΛ Άρτας, οι οποίοι μετά την
κατάθεση στεφάνων με αναμμένα κεριά κάλεσαν συμβολικά τα ονόματα Αρτινών Εβραίων
που εξοντώθηκαν.

Επίσης, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Άρτας, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης
τραγούδησαν την ωδή «Le kol ish yesh shem», «ο κάθε άνθρωπος έχει όνομα», λίγα μόλις
μέτρα πριν το κινηματογράφο ΟΡΦΕΑ, το σημερινό ξενοδοχείο Κρόνος, εκεί όπου
στοίβαξαν οι ναζί τους Εβραίους της Αρτας πριν τον εκτοπισμό τους στο Αουσβιτς.

Ο Γεν. Γραμματέας του ΚΙΣΕ Βίκτωρ Ισ. Ελιέζερ ευχαρίστησε τους μαθητές του 1 ου ΕΠΑΛ
Άρτας και του Μουσικού Σχολείου Άρτας για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση και
προσέφερε για τη βιβλιοθήκη των Σχολείων τους το βιβλίο «Νέοι στη Δίνη της Κατοχικής
Ελλάδας - Ο Διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944».

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Μητροπολίτης Άρτας κ. Καλλίνικος, ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Άρτας
Όλγα Γεροβασίλη, ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας, ο
αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλειος Ψαθάς, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης,
ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ι.Κ. Ιωαννίνων Μωυσής Ελίσάφ, ο αναπληρωτής
Γενικός πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Κάρστεν Μούλερ, εκπρόσωποι των
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Χαλκίδας, καθώς και
πλήθος κόσμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΒΙΚΤΩΡΑ ΕΛΙΕΖΕΡ
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «LECHÓL
ÍSH YÉSH SHÉM» (EVERY MAN HAS A NAME) & στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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