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Σεβασμιότατε 
Κυρίες και κύριοι 
 
Εάν ο χαιρετισμός  μπορούσε να εκφραστεί με τέσσερις  λέξεις μόνο, αυτές θα ήταν 
Ικανοποίηση, Αισιοδοξία, Συγκίνηση, Ευχαριστίες. 
  
Εκ μέρους της Ισραηλιτικής κοινότητας Βόλου, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, 
αλλά κυρίως τη συγκίνησή μου, που τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι, που εκπροσωπούν 
σημαντικούς φορείς, όπως  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, 
εργάστηκαν ατελείωτες ώρες με αγάπη, θα έλεγα  με πάθος,  για να υλοποιηθεί με 
τον καλύτερο τρόπο  το Πιλοτικό Πρόγραμμα  με τίτλο  ¨Η αφήγηση του 
Ολοκαυτώματος μέσα από την τέχνη και την τοπική ιστορία¨.  
 
Το πρόγραμμα προέκυψε  μετά  από πρωτοβουλία της Κοινότητάς μας, γιατί 
πιστεύουμε ότι η παιδεία και η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστούν το καλύτερο όπλο 
για την αντιμετώπιση επικίνδυνων κοινωνικών φαινομένων, όπως του ρατσισμού, του 
αντισημιτισμού,  της μισαλλοδοξίας.  
 
Το διακύβευμα του αγώνα κατά του αντισημιτισμού είναι πολύ ευρύτερο.  
 
Ο αγώνας αυτός είναι τελικά ένας αγώνας υπέρ της Δημοκρατίας, της ανεκτικότητας, 
του σεβασμού του άλλου, της ισότητάς και της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.  
 
Θεωρώ τη σημερινή μέρα σημαντική, γιατί πιστεύω ότι οι κόποι όλων μας 
δικαιώθηκαν και ο στόχος μας επετεύχθη απόλυτα. 
Σήμερα, στην κατάμεστη αυτή αίθουσα, όλοι  οι μαθητές και οι  καθηγητές που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, και εκείνοι που επισκέφτηκαν   τα στρατόπεδα του 
Άουσβιτς-Μπιρκέναου, θα μεταφέρουν τις εμπειρίες και τη βιωματική τους γνώση σε 
μαθητές της Μαγνησίας. 

   
Η προθυμία και η ευαισθησία των καθηγητών και  των μαθητών  που πήραν μέρος 
στο πρόγραμμα, μας συγκίνησε  βαθύτατα. 
 
Τους ευχαριστούμε  όλους θερμά. 

 
Το εγχείρημα αυτό, θα ήταν αδύνατο να  υλοποιηθεί χωρίς την οικονομική 
υποστήριξη μεγάλων και μικρών χορηγών.   
Τους ευχαριστώ για την άμεση και πρόθυμη ανταπόκριση τους. 
Επιτρέψτε μου  να ευχαριστήσω ιδιαίτερα  τον Δωρητή της Κοινότητας και 
χρηματοδότη του Μνημείου Ολοκαυτώματος στο Βόλο, Βίκτωρα Πολίτη, που ήταν ο 
πρώτος στον οποίο απευθυνθήκαμε. 
 



Η άμεση  και πρόθυμη  ανταπόκριση του μας έδωσε το κουράγιο να συνεχίσουμε την 
αναζήτηση και  άλλων χορηγών,  νιώθοντας αισιοδοξία ότι θα επιτύχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα ο Βίκτωρ με την σύζυγο του Άννη  είναι μαζί μας και 
ήρθαν  από το Ισραήλ ειδικά για την εκδήλωση. 
 
Ιδιαίτερα μας συγκίνησαν οι χορηγοί τους οποίους δεν γνωρίζαμε προηγουμένως και 
πρόθυμα  βοήθησαν την προσπάθειά μας, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία και 
τη θέλησή τους ώστε το έγκλημα του Ολοκαυτώματος να μην ξεχαστεί και το ΠΟΤΕ 
ΞΑΝΑ, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ να μεταλαμπαδευτεί κυρίως στη νεολαία.  

 
Ολοκληρώνοντας, ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν τόσο στην θεσμοθέτηση  όσο 
και στην υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος. 

 
Ιδιαιτέρως δε: 
-Τον Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας,  Γεώργιο 

Καλαντζή και την συνεργάτιδα του Βασιλική Κεραμίδα. 
-Τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας , Σωκράτη 

Σαβελίδη και τις συνεργάτιδές του, Ευαγγελία Μαρνελοπούλου και Σοφία Κανταράκη. 
-Τον Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών  Παντελή Καλαϊτζίδη  
- Τη Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος ,Ζανέτ  Μπαττίνου  

και τον Διευθυντή της AGAPE  στην Ελλάδα, Εμμανουήλ Τουφεξή. 
Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως  την Τάνια Αβέλλα, 

υπεύθυνη του προγράμματος για την καθοριστική συμβολή της στην υλοποίησή του. 
Επίσης ευχαριστώ θερμά  τις συνεργάτιδες μου στην κοινότητα Εύη Κουβλή 

και Έφη Αμπουάφ  γιατί το  ζήλο  που επέδειξαν για την επιτυχή έκβαση του όλου 
εγχειρήματος .   

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη  Δημητριάδος 
και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο ,που είναι πάντοτε κοντά μας, για τη σημαντική του συμβολή 
μέσω της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. 
Στον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ,καθηγητή  Ζήση Μαμούρη, για τη 
διαχρονική άριστη συνεργασία καθώς και  για την φιλοξενία και την υποστήριξη της 
σημερινής εκδήλωσης. 
 
Τέλος, ευχαριστώ, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας, για την τιμητική σας 
παρουσία και ιδιαίτερα τους μαθητές για τη σημαντική τους προσέλευση.  
 

 


