ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ…ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ»
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ»
Με μία λαμπρή τελετή και σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης πραγματοποιήθηκαν
χθες 26 Οκτωβρίου 2016 στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στην Θεσσαλονίκη
τα εγκαίνια της ιστορικής έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ…ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ»και θέμα τις θηριωδίες των Γερμανών Ναζί στην Ελλάδα κατά την διάρκεια
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα εγκαίνια τέλεσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος
παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Στρατιωτικής
ηγεσίας , Πρέσβεων, Προξένων αλλά και πλήθους κόσμου.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ» κυρία
Γλυκερία Γουρνοπάνου.
Η κυρίαΓουρνοπάνου αφού καλωσόρισε τους προσκλεκλημένους, απηύθυνε έναν σύντομο
χαιρετισμό δίνοντας τον λόγο στον Τσέχο Πρέσβη κύριοJanBondy ο οποίος διάβασε μήνυμα
του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Τσεχίας κυρίουBohuslavSobotka. Στην συνέχεια
χαιρέτισε την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κύριος Απόστολος
Τζιτζικώστας ενώ μετά το πέρας των ομιλιών η Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ»
προσέφερε στον Κύριο Παυλόπουλο ως δώρο το φωτογραφικό λεύκωμα της έκθεσης.
Κατά την διάρκεια της ξενάγησης του Κυρίου Παυλόπουλου στην έκθεση οι διοργανωτές του
επεφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη. Το κοριτσάκι που απεικονίζεται σε μια φωτογραφία να
αποστρέφει το βλέμμα της στον γερμανό κατακτητή η κυρία Αναστασία Βογιατζή στεκόταν
δίπλα από την φωτογραφία. Οι δυο τους μίλησαν σε εγκάρδιο τόνο με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να της αναφέρει «Να ζήσετε, όχι μόνο να θυμάστε, να εκπροσωπείτε, να
τολμήσω να πω ότι δεν αλλάξατε και πολύ»
Τιμώμενη χώρα της έκθεσης ήταν η Δημοκρατία της Τσεχίας και το χωριό Lidice το οποίο
καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Γερμανούς κατακτητές. Το φωτογραφικό υλικό που
φιλοξενήθηκε στην έκθεση είχε παραχωρηθεί από το LidiceMemorial, ο Προϊστάμενος του
οποίου κύριοςMarinov ήταν παρών στην εκδήλωση
Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παρευρέθηκαν :Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης& Τροφίμων κος Μάρκος Μπόλαρης, ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ κος
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κος Βασίλης Λεβέντης, ο Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης Ν.Δ.
κος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ κος Γιώργος
Αρβανιτίδης, ο Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης ΑΝΕΛ κος Κωνσταντίνος Ζουράρις,ο
Πανοσιολογιώτατος Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης πατήρ Ιγνάτιος Ιωαννίδης εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμου, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της
ΔημοκρατίαςΠρέσβυς κος Γεώργιος Γεννηματάς,εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης,
εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόξενοι, εκπρόσωπος 3ου Σώματος
Στρατού,ο Πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι άλλων
φορέων και πλήθος επισκεπτών.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Οκτωβρίου. Ώρες λειτουργίας 10:00-18:00.

