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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ – 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΒΟΛΟΣ, 4.10.2019 

Προσφώνηση του Προέδρου του ΚΙΣΕ Δ. Σαλτιέλ 

 

Σεβασμιώτατε, 

Αξιότιμε κ. Γ.Γ. Θρησκευμάτων 

Αξιότιμε κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αξιότιμοι κ. Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μαγνησίας  

Αξιότιμε κ. Διευθυντά της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά της AGAPE 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, 

Αγαπητοί Καθηγητές και Μαθητές των Σχολείων της Μαγνησίας,  

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Η διαπίστωση της ανάγκης προγραμμάτων παιδείας γύρω από την ιστορία 
του Ολοκαυτώματος δεν ήταν τυχαία, και δεν ήρθε αναίμακτα! Η ανάγκη δεν 
ήταν ακαδημαϊκή!  

Ήταν η αντίδραση σε μια πιεστική, θλιβερή πραγματικότητα αναβίωσης 
του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Εγκληματικές πράξεις ρατσιστικής 
βίας, ρητορική μίσους, φανατισμός, τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον 
Σχολείων, Συναγωγών και Μουσείων ανά τον κόσμο, είχαν γίνει η νέα 
κανονικότητα.  

Πόσο αποδεκτή είναι αυτή η νέα πραγματικότητα; Και σε ποιό βαθμό 
έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γύρω μας σκηνές βίας και μίσους, 
εκφοβισμού;  

Η απάντηση σ΄ αυτά τα ερωτήματα, τρομάζει! 

Χώρες και κοινωνικοί φορείς με καθυστέρηση συνειδητοποιήσαν τις 
καταστρεπτικές συνέπειες από την έλλειψη γνώσης και σχετικής παιδείας.  

Οι εβραϊκοί φορείς με απογοήτευση διαπίστωναν ότι ο κόσμος, -λίγες μόνο 
δεκαετίες μετά το Ολοκαύτωμα- γινόταν και πάλι εχθρικός και δυσανεκτικός 
απέναντι στο διαφορετικό.  

Η Ελλάδα, με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα, πρωτοστάτησε 
στην υιοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Ολοκαύτωμα. Κι έφτασε 
ακόμη παραπέρα! Τα συστηματοποίησε και τα εμπλουτίζει συνεχώς με 
αξιέπαινες νέες πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Πιλοτικού Προγράμματος στη 
Μαγνησία, που ενεργοποίησε την Τέχνη και την τοπική ιστορία σε μια άλλη 
ανάγνωση του Ολοκαυτώματος, πιο ανθρώπινη και πιο ευαίσθητη.  

Χρειάστηκε συνασπισμός πολλών φορέων για να φτάσουμε σε αυτό το 
υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευαισθητοποίησης που παρήγαγε το έργο των 
μαθητών που θα δούμε σήμερα. 
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Είμαι περήφανος που στην Ελλάδα έχουμε Μητροπολίτες που παίρνουν 
δημόσια θέση κατά του αντισημιτισμού, Δημάρχους που μιλούν ανοιχτά για τις 
ενοχές της Κατοχής, Προέδρους της Βουλής και Υπουργούς που θέτουν τα 
διδάγματα του Ολοκαυτώματος ως κεντρικά σημεία του πολιτικού τους λόγου, 
πολίτες που συμμετέχουν σε πορείες Μνήμης και μαθητές που το έργο τους  
είναι μάθημα για τις ανθρωπιστικές αξίες. Είμαι περήφανος για το Υπουργείο 
Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων που έχουν 
θεσμοθετήσει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στο Άουσβιτς -ως 
αποτέλεσμα  του διαγωνισμού βίντεο για το Ολοκαύτωμα. Όλες αυτές είναι 
πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαδραστική γνωριμία με την ιστορία και 
εκείνους που τη βίωσαν, είτε ως θύματα, είτε ως μάρτυρες, είτε ως σωτήρες. 

Ευχαριστώ από καρδιάς και συγχαίρω όλους τους φορείς που 
συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος στα σχολεία 
της Μαγνησίας: την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, τη Γενική 
Γραμματεία Θρησκευμάτων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος και φυσικά την Ισραηλιτική 
Κοινότητα Βόλου. 

Αγαπητοί μου, 

Μόνο μια ματιά στο πλούσιο πρόγραμμα της σημερινής εκδήλωσης αρκεί για 
να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί η επιτυχία του πιλοτικού εγχειρήματος. 
Προσωπικά, όταν διάβασα το πρόγραμμα, εντυπωσιάστηκα από τη συμμετοχή 
των σχολείων, το εύρος των θεμάτων, την ποικιλία των προσεγγίσεων: Βίντεο, 
ποιήματα, τραγούδια, συνεντεύξεις, ιστορικές εργασίες, προβολές, συνθέτουν 
μια αξιόλογη προσπάθεια εμβάθυνσης στις πτυχές της ιστορίας του 
Ολοκαυτώματος.   

Εύχομαι το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα -βασισμένο στην επιτυχία των 
σχολείων του Νομού Μαγνησίας- να αποτελέσει θεσμό και για άλλες 
περιφέρειες. 

Αγαπητοί Μαθητές, 

Μαζί με τα συγχαρητήριά μας για την ευαισθητοποίησή σας, θέλω να σας 
ευχαριστήσω γιατί σε καιρούς δύσκολους, εσείς μάς γεμίζετε αισιοδοξία.  

Εργασίες όπως οι δικές σας, και πρωτοβουλίες όπως αυτή, αποτελούν 
παράδειγμα και μας δίνουν ελπίδα ότι η νέα γενιά θα οικοδομήσει ένα 
μέλλον προόδου μακριά από φανατισμούς, ολοκληρωτισμούς και 
ρατσιστικό μίσος. 

Σας ευχαριστώ. 

ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

Πρόεδρος 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Βουλής 36 – 105 57 Αθήνα 

Τηλ.: 210 32 44 315 * fax: 210 33 13 852 
e-mail: info@kis.gr  *  website: www.kis.gr  
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