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Η Θεσσαλονίκη τιμά τους Εβραίους της
που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα

5>> Θεσσαλονίκη: Αύριο, Ημέρα 
Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρ
τύρων του Ολοκαυτώματος, η Θεσ
σαλονίκη τιμά τους 45.000 Εβραί
ους πολίτες της που βρήκαν φρικτό 
θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα 
εξόντωσης πριν από 75 χρόνια. Φο
ρείς της πόλης και Ισραηλιτική Κοι
νότητα Θεσσαλονίκης διοργανώ- 
νουν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής 
στα θύματα της ναζιστικής θηριω
δίας, που δεν πρέπει να ξεχαστεί για 
να μην επαναληφθεί...

Οι εκδηλώσεις που προγραμμα
τίζονται για αύριο από την ΠΚΜ και 
την ΙΚΘ θα ξεκινήσουν από την Α
ποθήκη Δ’ του λιμανιού, παρουσία 
του πρέσβη του Ισραήλ Γιόσι Αμρά- 
νι. Μετά την κεντρική ομιλία από 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, θα α
κολουθήσει κατάθεση στεφανιών 
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος, ενώ 
το απόγευμα η Ισραηλιτική Κοινό
τητα και η Κρατική Ορχήστρα Θεσ
σαλονίκης διοργανώνουν μια συ
ναυλία στην παλαιότερη Συναγωγή 
της πόλης, τη Συναγωγή Μοναστη
ριακών, με τίτλο «Περίμενέ με, Θεσ
σαλονίκη - 75 χρόνια μετά». Σ’ αυτήν 
συμμετέχουν η υψίφωνος Μαριά- 
ντζελα Χατζησταματίου και ο Νίκος

Παναγιωτίδης στα νυκτά όργανα 
και τις ενορχηστρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Περί
μενέ με, Θεσσαλονίκη» τραγουδού
σαν οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι, κρα
τούμενοι στο Άουσβιτς. Επίσης, ο 
Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης 
διοργανώνει δωρεάν για το κοινό 
περιηγήσεις στις παλιές εβραϊκές 
συνοικίες, τις Συναγωγές, τις αγο
ρές, το μνημείο του Ολοκαυτώμα

τος, ζωντανεύοντας έτσι την ιστο
ρία της εβραϊκής κοινότητας, που έ
παιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη δια
μόρφωση του χαρακτήρα της πόλης 
για αιώνες.

Για την Ιστορία...
Από τους 46.091 Εβραίους Θεσ

σαλονίκης, άνδρες γυναίκες και 
παιδιά, που μεταφέρθηκαν με τα 
τρένα του θανάτου στο Άουσβιτς και

το Μπίρκενάου πίσω στην πατρίδα 
και την πόλη επέστρεψαν μόλις 
1950. Ακόμη και αυτοί βρήκαν τις 
περιουσίες τους λεηλατημένες και 
καταπατημένες είτε από δωσίλο
γους είτε από το ελληνικό κράτος 
και χρειάστηκε να δώσουν μεγάλο α
γώνα επιβίωσης. Δεν βρήκαν καν 
τους νεκρούς προγόνους τους, αφού 
το Εβραϊκό νεκροταφείο που βρι
σκόταν στον χώρο όπου ανεγέρθη-

Εκδπλώσεις μνήμης 
και ιιμής σε θύματα 
του ναζισμού

κε το ΑΠΘ ξηλώθηκε από τους ναζί 
και τα μάρμαρα από τους τάφους 
μέχρι σήμερα «κοσμούν» δάπεδα 
εκκλησιών και κράσπεδα.

Κυβερνήσεις δήθεν «πατριωτι
κές», πιστές στο τρίπτυχο «πατρίς - 
θρησκεία - οικογένεια», αλλά και το
πικοί άρχοντες έκαναν επί δεκαετίες 
ό,τι περνά από το χέρι τους για να 
ξεχαστεί η ιστορία των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης και να διαγράφει α
πό τη συλλογική μνήμη ο αφανι- 
σμός μιας ανθηρής κοινότητας, και 
μάλιστα χωρίς καμία αντίδραση. 
Δεν τα κατάφεραν... Μετά την εκλο
γή του Γιάννη Μπουτάρη στον δή
μο, που πίστευε στην ανάδειξη της 
πολυπολιτισμικής ιστορίας της Θεσ
σαλονίκης, η πόλη άρχισε να τιμά τη 
μνήμη των θεσσαλονικιών Εβραίων 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, κάτι 
που έχει πλέον καθιερωθεί.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο 
πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσί- 
πρας μαζί με τον Πρόεδρο του Ισ
ραήλ Ρούβεν Ρίβλιν τοποθέτησαν 
τον Ιανουάριο του 2018 τον θεμέ
λιο λίθο στο Μουσείο Ολοκαυτώ
ματος, που θα ανεγερθεί στον χώρο 
του Παλιού Σιδηροδρομικό Σταθ
μού.


	ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	 Η Θεσσαλονίκη τιμά τους Εβραίους της που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα


