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εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θεσσαλονίκη: Την Κυριακή 
29 Ιανουάριου οι εκδηλώσειβ 
μνήμης για το Ολοκαύτωμα
Την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος θα τιμή
σουν με εκδηλώσεις την Κυριακή 29 Ιανουάριου οι 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, έπειτα από απόφαση 
του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3218/2004 
καθορίστηκε η 27η Ιανουάριου εκάστου έτους ως 
«Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος» και το πρόγραμ
μα περιλαμβάνει:
- Από τις 11.30, οπότε θα αρχίσει η προσέλευση, 
πρωινή τελετή στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης (πλατεία Ελευθερίας, 
στη συμβολή των οδών Λεωφ. Νίκης και Ελ. Βενι- 
ζέλου).
- Στις 11.45 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά), 
με τη Χορωδία Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλο
νίκης και ψαλμούς του Δαβίδ.
- Στις 12.00 θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί 
από τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέ
ματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, τον 
πρέσβη του Ισραήλ Νοάμ Κατζ, τον πρόεδρο του Κε
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, πρόε
δρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και 
πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος 
Δαβίδ Σαλτιέλ, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κων
σταντίνο Ζέρβα, την περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης 
Παρασκευή Πατουλίδου
- Στις 12.30 θα γίνει η κεντρική ομιλία από τον αντι
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επηροπής των Περιφε
ρειών, πρόεδρο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος 
και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο
λο Τζιτζικώστα.

θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από 
όλους και το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκ
δήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με 
μια συναυλία της ΚΟΘ, υπό τη διεύθυνση της κυρί
ας Ζωής Τσόκανου. Εκεί θα μιλήσει ο καθηγητής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Columbia Μαρκ Μα- 
ζάουερ, με τίτλο «80 χρόνια μετά: Ενθυμούμενοι τη 
Θεσσαλονίκη το 1943». Η ομιλία θα πραγματοποιη
θεί στα αγγλικά, με προβολή υπέρτηλων στα ελλη
νικά. θα ακολουθήσει συναυλία της Κρατικής Ορ
χήστρας Θεσσαλονίκης και θα ακουστεί το «Almas 
tyemas y puras», τραγούδι για τα θύματα του Ολο
καυτώματος, σε στίχους αγνώστου και μουσική από 
την άρια «Ombra mai fu» της όπερας «Ξέρξης» του 
Γκέοργκ Φ. Χέντελ (1685-1759).
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