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ΣΚΟΠΕΛΟΣ 10.4.2019 – Κινηματοθέατρο Ορφέας 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 
ΟΜΙΛΙΑ του  ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΚΙΣΕ κ. ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ 

 
- Σεβασμιώτατε, 
- Αξιότιμοι κύριοι Εκπρόσωποι της Περιφέρειας 
και του Δήμου Σκοπέλου, 
- Κύριοι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Μαγνησίας, 
- Κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου, 
- Κύριε Πρόεδρε της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου και εκπρόσωποι των 
Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος,  
- Αγαπητοί μαθητές των Σχολείων Σκοπέλου 
- Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,  
 
 
Με βαθιά συγκίνηση βρίσκομαι εδώ στη Σκόπελο, εκπροσωπώντας το 
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος στη σημερινή εκδήλωση που είναι 
γεμάτη συμβολισμούς και μηνύματα. 
Συμβολισμούς διότι η Σκόπελος έχει γράψει το δικό της κεφάλαιο στην 
ιστορία του Ολοκαυτώματος. Και πρόκειται για ένα κεφάλαιο διαφορετικό από 
τα άλλα, όπου η ανθρωπιά σώζει ζωές, η αλληλεγγύη σφυρηλατεί δεσμούς, και 
δημιουργεί τον δικό της κύκλο αγάπης αψηφώντας τη ναζιστική ιδεολογία του 
μίσους που -σαν παλιρροιακό κύμα- είχε σαρώσει την Ευρώπη στη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Απόδειξη των ισχυρών δεσμών και της 
συνέχειάς τους είναι η τακτική επιστροφή των Εβραίων στο νησί και η απόκτηση 
εστίας εδώ. Χαίρομαι διότι είμαι κι εγώ ανάμεσα σ΄ εκείνους που τούς κέρδισε 
η αύρα του νησιού και απόκτησαν σπίτι και ρίζες στη Σκόπελο. Και η επιστροφή 
μου εδώ είναι κάθε φορά μια αγαπημένη στιγμή… 
Η σημερινή εκδήλωση εκπέμπει ένα ακόμη δυνατό μήνυμα και φορείς του 
μηνύματος είναι οι ίδιοι οι συνδιοργανωτές της. Ο Δήμος, η Ισραηλιτική 
Κοινότητα Βόλου, τα Σχολεία του νησιού, η Ιερά Μητρόπολη Χακλίδας και 
Βορείων Σποράδων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπέλου -όλοι μαζί- 
συνεργάζονται για να δηλώσουν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης και ότι ο κάθε φορέας -από τη δική του πλευρά- δεσμεύεται 
στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. 
Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και για την 
πρωτοβουλία τους να συμπυκνώσουν τόσα στοιχεία για το Ολοκαύτωμα στην 
αποψινή εκδήλωση. Η φρίκη του Άουσβιτς, η περίπτωση της διάσωσης 
εβραϊκών οικογενειών στη Γλώσσα και οι προσωπικές τους μαρτυρίες, 
αποσπάσματα θεατρικών έργων από μαθητές και μουσικές αναφορές 
μαθητών, είναι τα στοιχεία που θα συνθέσουν την εκδήλωση αυτή, δίνοντάς 
μας το μωσαϊκό των αντιθέσεων στα μαύρα χρόνια της Κατοχής.   
 
Σήμερα -περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη μεταπολεμική ιστορία- η 
κοινωνία μας έχει ανάγκη από τέτοιες ουσιαστικές δράσεις και εκπαιδευτικά 
προγράμματα που θα κινητοποιήσουν τους νέους προς την έρευνα, και θα 
λειτουργήσουν διδακτικά, δείχνοντας το πού μπορεί να οδηγήσουν ο 
φανατισμός, ο εξτρεμισμός και το μίσος.  
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Η Σκόπελος συνεχίζει την παράδοση της ανθρωπιάς και του σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα. Ας δεσμευθούμε όλοι ότι θα 
συμπορευθούμε και θα συμπράξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.  
Σας ευχαριστώ 


