ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ…ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ»
ΕΚΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
27 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2017
Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ», με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για
τα θύματα του Ολοκαυτώματος διοργανώνει στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 3
Φεβρουαρίου 2017, μια ιστορική έκθεση βασισμένη στη σκοτεινή περίοδο της Γερμανικής Κατοχής
στην Ελλάδα.
Η Έκθεση η οποία τεκμηριώνει αλλά και τιμά, αποτελεί μια εκδήλωση Mνήμης στους αφανείς ήρωες και
τους πεσόντες του πολέμου και καταδεικνύει τις γερμανικές θηριωδίες, τις καταστροφές, τις εκτελέσεις,
την πείνα και τα δεινά που πέρασε ο Ελληνικός λαός από τους κατακτητές.
Βασισμένη σε φωτογραφικό υλικό της εποχής με πάνω από 350 φωτογραφικά ντοκουμέντα για τις
πόλεις και τα χωριά που υπέστησαν τη βία και τη βαναυσότητα.
Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος έχει ευγενικά παραχωρήσει σημαντικό φωτογραφικό κ οπτικοακουστικό
υλικό που αφορά στην δίωξη και εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων.
Τιμώμενη χώρα είναι η Πολωνία ενώ θα γίνει αφιέρωμα στην φρικαλέα ιστορία του στρατοπέδου
συγκέντρωσης και εξόντωσης στο Άουσβιτς, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Η
Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα έχει σταθεί ουσιαστικός αρωγός παρέχοντας φωτογραφίες,
φυλλάδια και οπτικό υλικό που αναφέρονται στα χρόνια της κατοχής στην Πολωνία.
Η Έκθεση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας τον Φεβρουάριο του 2016
με μεγάλη προσέλευση. Από τότε έχει φιλοξενηθεί από Δήμους, Μουσεία και ιστορικούς χώρους.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας της έκθεσης από τις 25-28 Οκτωβρίου 2016 στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης, όπου τιμώμενη χώρα ήταν η Τσεχία και το χωριό Lidice, αποτέλεσε ιδιαίτερη
τιμή η τέλεση των εγκαινίων από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο
Παυλόπουλο παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.
Η Έκθεση καλεί όλους τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες του κόσμου να θυμηθούν την ιστορική εκείνη
περίοδο που έφερε σημαντικές γεωγραφικές αλλά και κοινωνικές αλλαγές τόσο στην Ευρώπη όσο και
στον υπόλοιπο κόσμο.
Όσοι επισκέφτηκαν την έκθεση έφυγαν με τις θετικότερες των εντυπώσεων και με αίσθημα βαθιάς
συγκίνησης μιας και οι μνήμες της απώλειας των δικών μας ανθρώπων από τις θηριωδίες των Γερμανών
στη διάρκεια του πολέμου είναι ακόμα νωπές.
Την έκθεση έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης,
το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας , η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΚΕΔΕ, ο ΟΑΣΑ, η Αττικό Μετρό , το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων &
Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ», η Παγκρήτιος Ένωση.
H έναρξη της έκθεσης είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00, στο Ζάππειο
Μέγαρο.
Διάρκεια έκθεσης από 27 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2017. Ώρες λειτουργίας .10:00-20:00.
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