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Η μνήμη του Άουσβιτς και όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν αποτελεί μόνο μια 
τραυματική  εβραϊκή μνήμη, αλλά έχει οικουμενικό χαρακτήρα. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 
δεν μπορούν να προχωρήσουν δίχως την εγγραφή και μετάδοση αυτής της μνήμης στις 
νεότερες γενιές και δίχως την ιστορικοποίησή της. Η μνήμη αυτή αποκτά κυρίαρχο ρόλο 
στο μέλλον και αφορά όλον τον κόσμο, καθώς ανάγεται σε συμβολική μνήμη ενάντια στην 
προκατάληψη την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. 
 

Η διδακτική προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου κεφαλαίου της ανθρώπινης ιστορίας είναι 
περισσότερο από ποτέ επίκαιρη, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται 
ήδη από την αναβίωση ζητημάτων και πρακτικών που θυμίζουν άλλες, ζοφερές εποχές.  
 
Ως Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαιδευτική προσέγγιση 
του Ολοκαυτώματος μπορεί να βοηθήσει τους νέους - μέσα από την κριτική θεώρηση και 
ερμηνεία των γεγονότων και της Ιστορίας - να αντιληφθούν που μπορεί να οδηγήσουν 
φαινόμενα, όπως ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν 
στάσεις αντίστασης απέναντι σε αυτά, συνδέοντας έτσι το παρόν με το παρελθόν. 
 
Η Κοινότητά μας, στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την 
εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας. 
       
Με το Πανεπιστήμιο υφίσταται πολύχρονη και γόνιμη συνεργασία μέσω της χορήγησης 
υποτροφιών σε φοιτητές και μέσω της συνδιοργάνωσης ή συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και άλλες δράσεις. 
               
Με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  υπάρχει επίσης  καλή 
συνεννόηση  και συνεργασία, με πρόσφατο παράδειγμα την κλήση μου να παρευρεθώ και 
να μιλήσω κατά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η αποδοχή που υπήρξε από 
τους μαθητές των σχολείων  στα οποία μίλησα, το πραγματικό ενδιαφέρον που συνάντησα 
ήταν συγκινητικό και υποδηλώνει την ορθότητα των επιλογών όλων των εμπλεκομένων σε 
αυτό το ζήτημα. 
 
Η σημερινή ημερίδα, στην οποία θα μιλήσουν εκλεκτοί επιστήμονες με εξειδίκευση στο 
αντικείμενο, είναι αναμφίβολα μια ακόμη σημαντική συμβολή στην κοινή μας απόφαση να 
βοηθήσουμε τη νέα γενιά να αποκτήσει ισχυρή ιστορική μνήμη και παράλληλα να τη 
θωρακίσουμε απέναντι σε νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα, με την ελπίδα για τη δημιουργία 
μιας κοινωνίας που θα θεμελιώνεται στην κατανόηση της διαφορετικότητας, την ανάπτυξη 
της ανεκτικότητας και την κατάργηση στερεοτυπικών προτύπων.  
 
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου θα είναι πάντοτε αρωγός στην προσπάθεια αυτή και θα 
συνδράμει – όσο μπορεί – εκείνους που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την 
επιμόρφωση στα θέματα του Ολοκαυτώματος στα σχολεία και στα μουσεία. 
 
Ευχαριστώ το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και ιδιαιτέρως  τον κ. Κώστα Μάγο και την κ. Θεοδοσία Ράπτου, το Πολιτιστικό 



Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, που συνδιοργανώνουν την ημερίδα καθώς και τους  
εκπαιδευτικούς, ερευνητές και μουσειολόγους που συμμετέχουν, τις εισηγήσεις και τα 
εργαστήρια των οποίων αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
Επίσης, ευχαριστώ  τους καθηγητές και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου (οι οποίοι 
πάντοτε ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας) για τη μουσική πλαισίωση της ημερίδας.  
 
Ακόμη ευχαριστώ τους  συγγενείς πρώτου βαθμού επιζησάντων του Ολοκαυτώματος για 
τις πολύτιμες αφηγήσεις  που θα καταθέσουν σήμερα και τέλος όλους εσάς που μας τιμάτε 
με την παρουσία σας. 
 
 


