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Τιμώντας τη Μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 

Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος τιμούν φορείς της πό
λης μας με εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
για σήμερα, 13.00 - 15.00 στο πλαίσιο 
του Money Show στο ξενοδοχείο 
HYATT REGENCY THESSALONIKI 
(13ο χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας) θα γί
νει εκδήλωση με θέμα: «Μουσείο Ολο
καυτώματος Ελλάδος: Οι προοπτικές 
της τοπικής οικονομίας».

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρό
εδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος 
Ελλάδος, του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτι- 
κής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, κ. Δαυίδ 
Σαλτιέλ και ο Συντονιστής Αποκεντρω
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
κ. Ιωάννης Σάββας.

Αύριο Κυριακή 29 Ιανουάριου 2023, 
11.30 - 13.30 στο Μνημείο Ολοκαυτώ
ματος των Εβραίων Θεσσαλονίκης στην 
πλατεία Ελευθερίας θα γίνει Επιμνημό
συνη δέηση (Ασκαβά). Θα απευθύνουν 
χαιρετισμό

- Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
- ο Πρέσβης του Ισραήλ, κ. Ν. Katz
- Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτι- 

κού Συμβουλίου Ελλάδος, Πρόεδρος 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλο
νίκης και Πρόεδρος του Μουσείου Ολο
καυτώματος Ελλάδος, κ. Δ. Σαλτιέλ

-ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κ. 
Ζέρβας

- η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτι- 
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα. Π. Πα- 
τουλίδου.

Την κεντρική ομιλία θα δώσει ο Αντι
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

των Περιφερειών, Πρόεδρος της Ένω
σης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφε
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. 
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας. Θα ακολου
θήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος .

Το απόγευμα στις 18.30 στο Μέγαρο 
Μουσικής ο Καθηγητής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Columbia κ. Mark Ma- 
zower θα δώσει ομιλία με τίτλο: «80 
χρόνια μετά: Ενθυμούμενοι τη Θεσσα
λονίκη το 1943» .

Θα ακολουθήσει Συναυλία της Κρατι
κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης υπό τη 
διεύθυνση του Yoav Talmi, με υψίφωνο 
την Μαριάντζελα Χατζησταματίου, την 
Κατερίνα Γίμα στην Άρπα, και σολίστ 
τον Στάθη Καραπάνο.

Πώς καθιερώθηκε η Μνήμη
του Ολοκαυτώματος

Στις 27 Ιανουάριου 1945, το στρατό
πεδο εξόντωσης του Άουσβιτς-Μπίρκε- 
ναου απελευθερώθηκε από τα στρατεύ
ματα της πρώην ΕΣΣΔ.

Τον Οκτώβριο του 2002, οι Υπουργοί 
Παιδείας των χωρών-μελών του Συμ
βουλίου της Ευρώπης ενέκριναν ψήφι
σμα, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται μια 
μέρα για τη Μνήμη του Ολοκαυτώμα
τος, η οποία θα τηρείται σε όλα τα σχο
λεία των χωρών τους. Οι χώρες-μέλη 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) 
δεσμεύτηκαν να τηρούν τη Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος, σύμφωνα με την από
φαση που λήφθηκε στο τέλος ενός συνε
δρίου για τον Αντισημιτισμό, τον Απρί
λιο του 2004 στο Βερολίνο.

Με την υπ. αριθμ. 3218/2004 ομόφω

νη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων 
τον Ιανουάριο του 2004 και με το Προ
εδρικό Διάταγμα 31/2005 καθιερώθηκε 
και στην Ελλάδα η 27η Ιανουάριου ως 
«Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων 
Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώ
ματος» τιμώντας τη μνήμη των Ελλήνων 
Εβραίων που έπεσαν, μαζί με εκατομμύ
ρια άλλους ομοθρήσκους τους, θύματα 
του ναζιστικού ρατσισμού κατά τη διάρ
κεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τον Νοέμβριο του 2005, κατά τη 
διάρκεια της εξηκοστής γενικής συνέ
λευσης των αντιπροσώπων, τα Ηνωμένα 
Έθνη αποφάσισαν να ορίσουν την 27η 
Ιανουάριου ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης 
προς τιμή των θυμάτων του Ολοκαυτώ
ματος και προέτρεψαν τις χώρες-μέλη 
του οργανισμού να αναπτύξουν εκπαι
δευτικά προγράμματα που θα μεταφέ
ρουν τη μνήμη αυτής της τραγωδίας στις 
επερχόμενες γενεές.

Παπαϊωάννου: «Το μίσος και
τα φαινόμενα αντισημιτισμού
δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει»

«Συνιστά χρέος όλων μας, καθενός 
από την πλευρά του, να συμβάλουμε στη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και 
στην καταπολέμηση κάθε φαινομένου 
μισαλλοδοξίας, προκειμένου το σύνθη
μα “ Ποτέ ξανά” να αποτελέσει κατά- 
κτηση όλης της ανθρωπότητας», τονίζει 
ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νικό
λαος Παπαϊωάννου, σε μήνυμά του για 
τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος.

«Τα εκατομμύρια των Εβραίων που 
χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα τιμούμε σή
μερα, Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμά
των του Ολοκαυτώματος, αναλογιζόμε- 
νοι τις διώξεις και το μαρτύριό τους. 
Μεταξύ αυτών και τα θύματα της Εβραϊ
κής Κοινότητας της πόλης μας η οποία 
επλήγη με οδυνηρό τρόπο», σημειώνει ο 
κ. Παπαϊωάννου και προσθέτει: «Πα
ράλληλα με την οφειλόμενη τιμή και 
μνήμη, τη μέρα αυτή στρέφουμε το 
βλέμμα στο μέλλον. Το μίσος και τα φαι
νόμενα αντισημιτισμού και μισαλλοδο
ξίας δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει. Ακό
μη και σήμερα ενέργειες πρόδηλα φασι

στικές απασχολούν την επικαιρότητα. 
Ενέργειες που δεν έχουν χώρο σε σύγ
χρονα, ευνομούμενα κράτη, που προ
ασπίζονται τις ελευθερίες και τα ανθρώ
πινα δικαιώματα».

Η ΝΑ επισκέφθηκε
το Εβραϊκό Μουσείο

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού 
προχώρησε η Διοικούσα Επιτροπή Νέας 
Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης, με 
αφορμή την Ημέρα Μνήμης των Ελλή
νων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος.

Κλιμάκιο της Διοικούσας επισκέφθη- 
κε το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλη
σε με εκπροσώπους της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας. Θερμές ευχαριστίες οφεί
λονται στον διευθυντή της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Βίκτωρ 
Ναρ, τη γραμματέα του κοινοτικού συμ
βουλίου κ. Πίντο Χάνα και τον ελεγκτή 
του κοινοτικού συμβουλίου κ. Γιομτώβ 
Αλβέρτο τόσο για τη θερμή υποδοχή και 
ξενάγηση, όσο και για την εποικοδομη
τική συζήτηση.

Ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε στην σημα
σία και στην αξία κατασκευής του Μου
σείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλονίκης. 
Ενός έργου διεθνούς εμβέλειας, το οποίο 
αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτε
ραιότητα στην ατζέντα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της κυβέρνησης η 
οποία, σε συνεργασία με την Ισραηλιτι- 
κή Κοινότητα, λειτούργησε καταλυτικά 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι κα
τάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις 
ούτως ώστε εντός του τρέχοντος έτους 
να δημοπρατηθεί η κατασκευή του.
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