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  7 5 χρόνια μετά. 
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 18 Ημερομηνία

έκδοσης:
26-01-2020

Επιφάνεια: 1120.11 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΟΥΣΒΙΤΣ
Αύριο συμπληρώνονται 75 χρόνια από τότε που ο Κόκκινος Στρατός 
απελευθέρωσε το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης. Πάνω από ένα εκατομμύριο 
εβραίοι βρήκαν το θάνατο στους θαλάμους αερίων, σε αυτήν την κόλαση επί 
Γης, που βρίσκεται στη μικρή πολωνική πόλη Οσβιέτσιμ. Μεταξύ αυτών και 
η πλειονότητα από τους 46.000 θεσσαλονικείς εβραίους, που χάθηκαν στο 
Ολοκαύτωμα

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

7 5 χρόνια μετά.
Π

ριν από 15 χρόνια η Γενική Συνέλευ
ση του ΟΗΕ όρισε την 27η Ιανουάρι
ου ως διεθνή ημέρα μνήμης για τα 
θύματα του Ολοκαυτώματος. Στην 75η επέ

τειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, 
το στρατόπεδο που κατέστη συνώνυμο του 
Ολοκαυτώματος (καθώς εκεί θανατώθηκε 
το ένα έκτο από τα συνολικά έξι εκατομμύ
ρια εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους 
ναζί) θα γίνει το παγκόσμιο επίκεντρο της 
μνήμης. Διακόσιοι από τους τελευταίους 
επιζώντες, που σήμερα ζουν στο Ισραήλ, 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και 
την Ευρώπη θα περάσουν την «πύλη του 
θανάτου» του στρατοπέδου Άουσβιτς Μπιρ- 
κενάου και θα επιστρέφουν στον τόπο της 
φρίκης, στον τόπο όπου στήθηκε μία αδια
νόητη βιομηχανία θανάτου, για να πουν το 
δικό τους «Ποτέ Ξανά».

Ίσως είναι η τελευταία μεγάλη επέτειος 
και μία από τις τελευταίες φορές που αυ
τοί οι άνθρωποι, θύματα και ήρωες μαζί, 
θα μπορέσουν να μιλήσουν για τις εμπει
ρίες τους, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του 
Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου Ρόναλντ 
Λοντέρ, που θα είναι ο κεντρικός ομιλητής 
στην αυριανή τελετή μνήμης.

Το παρών αναμένεται να δώσουν δεκάδες 
εθνικές αντιπροσωπείες και εκπρόσωποι δι
εθνών οργανισμών. Από τους πρώτους που 
επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους ήταν ο 
έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά- 
κης, ενώ στην ελληνική αποστολή θα συμ- 
μετάσχει και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρι
κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαυίδ Σαλτιέλ.

«Το κύμα του αντισημιτισμού 
απειλεί τις αξίες της Ε.Ε.»

Σε κοινή δήλωσή τους η πρόεδρος της Κο
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόε
δρος του Συμβουλίου Σαρλ Μιοέλ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Μαρία 
Σασόλι τονίζουν ότι «το Ολοκαύτωμα ήταν 
μία ευρωπαϊκή τραγωδία, ένα σημείο κα
μπής στην ιστορία μας, και η κληρονομιά 
της είναι συνυφασμένη με το DNA της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Η μνήμη του Ολοκαυ
τώματος αποτελεί έναν από τους ακρογω
νιαίους λίθους των ευρωπαϊκών αξιών. Κα
θώς ο αριθμός των επιζώντων μειώνεται, 
θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να 
θυμόμαστε, ενστερνιζόμενοι τις μαρτυρί
ες των απογόνων τους. Μας θυμίζουν ότι 
πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί το κύμα του 
αντισημιτισμού απειλεί τις πολύτιμες αξίες 
μας -τον πλουραλισμό, την ποικιλομορφία, 
την ανεξιθρησκία και την ελευθερία της έκ
φρασης. Αξίες στις οποίες οι μειονότητες 
έχουν θέση: όλες οι μειονότητες, πάντο
τε» . Αναφερόμενοι σε πρόσφατα κρούσμα
τα αντισημιτικής βίας, οι τρεις επικεφαλής 
των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών σημει
ώνουν μεταξύ άλλων: «Οι εβραϊκές κοινό
τητες έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και δεν θα πάψουν 
να αποτελούν μέρος της. Έχουμε καθήκον 
να συμπαρασταθούμε στις εβραϊκές κοι
νότητες, καθώς αισθάνονται και πάλι ότι 
απειλούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη -πιο 
πρόσφατα στην πόλη Χάλε της Γερμανίας. 
Όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν την κοι
νή πεποίθηση ότι καμιά μορφή ρατσισμού,

♦ ♦

αντισημιτισμού ή μίσους δεν έχει θέση στην 
Ευρώπη και θα κάνουμε το παν για την αντι
μετώπισή τους. Οι κρατικές αρχές, καθώς και 
οι φορείς από όλους τους τομείς της κοινωνίας 
των πολιτών, θα πρέπει να ενώσουν τις δυνά
μεις τους για να επιβεβαιώσουν εκ νέου την 
αδιάλειπτη επαγρύπνηση της Ευρώπης όποτε 
και όπου απειλούνται οι δημοκρατικές αξίες».

Πολωνορωσικός
«πόλεμος»
Η φετινή επέτειος σημαδεύτηκε 
από πολιτικές αντιπαραθέσεις και 
ανταγωνισμούς μεταξύ Πολωνίας και 
Ρωσίας. Τήν εβδομάδα που πέρασε 
διοργανώθηκαν στο Ισραήλ εκδηλώσεις 
μνήμης με τη συμμετοχή 50 εθνικών 
αντιπροσωπειών και προσωπικοτήτων, 
όπως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ 
Πενς, ο πρίγκιπας Κάρολος του Ην. 
Βασιλείου αλλά και ο ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν. Η παρουσία του 
προκάλεσε την αντίδραση του 
πολωνού προέδρου, που αποφάσισε 
να μην παραστεί στις εκδηλώσεις, 
αφού ενημερώθηκε ότι ο ίδιος δεν θα 
μιλούσε, αλλά θα μιλούσε ο κ. Πούτιν. 
«Πώς είναι δυνατόν να μιλήσουν οι 
πρόεδροι της Γερμανίας, της Ρωσίας και 
της Γαλλίας, των οποίων οι κυβερνήσεις 
έστειλαν εβραίους σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, όταν δεν θα μιλήσει ο 
πρόεδρος της Πολωνίας;» διερωτήθηκε. 
Πρόσφατα ο Βλ. Πούτιν άσκησε κριτική 
στο Ευρωκοινοβούλιο για ψήφισμά του, 
το οποίο συσχετίζει την έναρξη του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη συνθήκη 
Μολότοφ - Ρίμπεντροπ. «Θέλουν να 
μετατοπίσουν την ευθύνη έναρξης 
του πολέμου από τους ναζί στους 
κομουνιστές» σχολίασε, κάνοντας 
ειδική αναφορά στην Πολωνία, για 
την οποία είπε ότι είχε καταλήξει 
σε συνεννόηση με τον Χίτλερ και 
μάλιστα αποκάλεσε τον τότε πόλωνό 
πρεσβευτή στην Γερμανία «κάθαρμα 
και αντισημιτικό γουρούνι». Οι σχέσεις 
Ιερουσαλήμ και Βαρσοβίας επίσης 
δεν διανύουν και τις καλύτερες μέρες 
τους, αφότου πέρσι τον Φεβρουάριο 
ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ 
/. Κατζ δήλωσε ότι οι Πολωνοί 
«θηλάζουν» τον αντισημιτισμό μαζί με 
το γάλα της μάνας τους, προκαλώντας 
την ακύρωση του επίσημου ταξιδιού 
του πολωνού πρωθυπουργού στη 
χώρα. Πάντως, σε αντίθεση με τον 
Βλ. Πούτιν που θα «μποϊκοτάρει» την 
εκδήλωση στο στρατόπεδο Άουσβιτς, 
ο ισραηλινός πρόεδρος Ρ. Ρίβλιν θα 
ταξιδέψει στην Πολωνία από κοινού με 
το γερμανό ομόλογό του.

Οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη
Στη χώρα μας η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την «Ημέρα μνήμης των ελλήνων 
εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος». Στο πλαίσιο αυτό:
1. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης διοργανώνουν σήμερα εκδηλώσεις μνήμης. Συγκεκριμένα 
στις 11.30, στην αίθουσα «Φρίντα Λιάππα», στο λιμάνι Θεσσαλονίκης θα γίνει 
επιμνημόσυνη δέηση (Ασκαβά) και θα εκφωνηθούν ομιλίες. Θα ακολουθήσει 
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας, 
ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Περίμενέ με, Θεσσαλονίκη - 75 χρόνια μετά» στη 
Συναγωγή Μοναστηριωτών.
2. Επίσης, σήμερα, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το Κέντρο Κοινωνικών 
Ιστορικών Μελετών Θεσσαλονίκης «Βαρδάρης», διοργανώνει την περιήγηση: 
«Από τις γειτονιές των ανθρώπων στους μαρτυρικούς τόπους», με αφετηρία 
τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου έφευγαν τα τρένα του θανάτου 
για το Άουσβιτς.
3. Αύριο στις 12 μ. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Οι εβραίοι 
της Θεσσαλονίκης 1873 -1917» με 25 φωτογραφίες από τη συλλογή των 
φωτογραφιών και καρτ-ποστάλ της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης 
της περιόδου 1873 -1917, δωρεά του συγγραφέα και συλλέκτη Ιωάννη Μέγα. 
Θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην 
εκπαίδευση» από την αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ Ελένη Χοντολίδου και την ιστορικό Δρ. Ρένα Μόλχο.
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