Τιμή στο «Ολοκαύτωμα»

Τιμούν το «Ολοκαύτωμα» Νομαρχία και Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Την ημέρα μνήμης του εβραϊκού ολοκαυτώματος από τους Ναζί κατά το Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο τιμά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας με εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει με
την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας το Σάββατο 23 Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων Λάρισας στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
Κατοχής και στην Ιερή Συναγωγή Λάρισας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας αποτίει φόρο τιμής στα εκατομμύρια αθώα θύματα
μιας απάνθρωπης απόφασης εξόντωσης ενός ολόκληρου λαού αλλά και σε όσους
κατάφεραν να επιζήσουν από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης για να μας
διηγηθούν την πείνα, τις κακουχίες, τα βασανιστήρια, τους θαλάμους αερίων.

Παράλληλα αυτή η ημέρα σφυρηλατεί τους διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο
λαούς καθώς υπενθυμίζει αφενός την προσφορά των Εβραίων στον πόλεμο απέναντι στις
δυνάμεις του άξονα για την υπεράσπιση της ελευθερία της Ελλάδας και τη συμβολή τους
στην Εθνική αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις κατοχής και αφετέρου την έμπρακτη
αλληλεγγύη προς την Ισραηλιτική Κοινότητα από την πλευρά των Ελλήνων οι οποίοι με
κίνδυνο ακόμα και της ζωής τους έκρυβαν και φυγάδευαν Εβραίους σώζοντάς τους από την
μανία των Ναζί .

Οι εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα περιλαμβάνουν δύο σκέλη. Αρχικά στις 19:00 στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων Λάρισας στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
Κατοχής θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση προς τιμή των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, θα
γίνει κατάθεση στεφάνων και στη συνέχει θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα γίνει
ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Κατόπιν στις 19:15 η εκδήλωση θα μεταφερθεί στην Ιερή Συναγωγή Λάρισας όπου η τελετή
θα ξεκινήσει με το άναμμα κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων θυμάτων του
Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Νομάρχης Λάρισας κ Λουκάς
Κατσαρός, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Λαρισαίων κ Κωνσταντίνος Τζανακούλης, ο
Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου κ Μωυσής Κωνσταντίνης και ο Πρόεδρος
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας κ Μωρίς Μαγρίζος .

Θα ακολουθήσει ομιλία από τον κ Ιωάννη Μάζη, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και
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Γεωπολιτικής του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και οι
εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την απονομή από τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ
Αλί Γιαχία του τίτλου "Δικαίου των Εθνών" σε οικογένεια που διέσωσε Εβραίους κατά τη
διάρκεια της Κατοχής.

Την εκδήλωση θα συντονίζει η δημοσιογράφος κ Δήμητρα Μιχαλοπούλου.
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