ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Τ

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου
Ελλάδος υπέγραψαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας Συμφωνία με τον Πρόεδρο του Yad
Vashem για την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με το Ολοκαύτωμα σε
Έλληνες εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου είπε, μεταξύ άλλων:

“Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα, είναι μια μέρα υπογραφής της Συμφωνίας
ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και το Yad Vashem αλλά είναι και πολύ σημαντική για το
Υπουργείο Παιδείας, μέσα στην προσπάθεια του οι μνήμες της Ιστορίας να μην είναι μνήμες
παγωμένες και ακίνητες στο σήμερα. Και σήμερα ξέρουμε ότι η Δημοκρατία μας απειλείται.
Απειλείται ξανά και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη από το τέρας του
Φασισμού. Βεβαίως έχει τόσους τρόπους να αμυνθεί η Δημοκρατία που δεν πρόκειται αυτό
να περάσει. Αλλά είναι πολύ σημαντική η μέρα συμπληρώνοντας τις προσπάθειες και τις
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών μας στα σχολεία, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που
τους δημιουργεί αυτή η μισαλλοδοξία που την βλέπουμε γύρω μας πολύ συχνά.

Τέτοιου είδους συνεργασίες ξαναβάζουν στο τραπέζι το βασικό αίτημα της ιστορία και
των ιστορικών, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν θέματα που κλείνουν, μόνιμα τα ιστορικά θέματα
είναι ζητήματα που τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε και πρέπει να τα συζητάμε.

Οι μνήμες μας είναι για τον ανείπωτο πόνο που έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι. Όλος
αυτός ο ανείπωτος πόνος φαίνεται να είναι κάτι το διαχρονικό ακόμα και στις μέρες μας
όταν χιλιάδες άνθρωποι απελπισμένοι φεύγουν απ τα σπίτια τους, κυνηγημένοι από
διάφορες δυνάμεις και διάφορους λόγους, άρα το να συζητάμε για το Ολοκαύτωμα είναι το
να συζητάμε για τη συμφιλίωση.

Εμείς λοιπόν θα πάρουμε τα διδάγματα που πρέπει να πάρουμε να ενισχύσουμε τους
εκπαιδευτικούς μας να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και βεβαίως όπως είπε μία
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συνάδελφος οι ομόκεντροι κύκλοι είναι αυτοί που θα πρέπει να λειτουργήσουν θετικά
δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που θα πάνε να μιλήσουν με άλλους εκπαιδευτικούς και να
μπορέσουν να βγάλουν πάντα όχι τόσο πολύ τα διδάγματα αλλά την επικαιρότητα αυτών
των πραγμάτων.»

Στις δηλώσεις της, η Πρέσβειρα του Ισραήλ, Ιρίτ Μπεν –Άμπαεπισήμανε πως «η
Συμφωνία που θεσμοθετεί τα σεμινάρια εκπαίδευσης ελλήνων εκπαιδευτικών στο Γιάντ
Βασέμ μαζί με άλλες αμοιβαίες ανταλλαγές ομιλητών και ερευνητών για το Ολοκαύτωμα,
αποτελεί μια ακόμα γέφυρα που συνδέει τους δύο λαούς μας. Στην εποχή μετά τον
Ολοκαύτωμα, κατά την οποία οι ζωντανές μαρτυρίες μεταφέρονται στην καταγραμμένη
ιστορία, η αποστολή της διδασκαλίας της νέας γενιάς γίνεται όλο και πιο αναγκαία.

Το πρόγραμμα, προπαντός, θα δώσει στους νέους αυτού του μεγάλου λαού, αλλά όχι μόνο
σε αυτούς, την δυνατότητα να αποκτήσουν μια βαθύτερη και κρίσιμη γνώση για τις ρίζες τις
ρατσιστικής ναζιστικής ιδεολογίας που εμπερίεχε την προτροπή για τον πλήρη αφανισμό
των Εβραίων της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Ως άνθρωποι που ανήκουμε στη γενιά μετά το Ολοκαύτωμα, και σίγουρα σε αυτό το
Υπουργείο, έχουμε την υποχρέωση να διδάξουμε στους νέους τα θεμέλια του Δυτικού
Πολιτισμού, οι σταθερές βάσεις του οποίου τέθηκαν εδώ στην αρχαία Αγορά –δηλαδή τον
σεβασμό τον συνανθρώπων μας και των άλλων, όποιοι κι αν είναι αυτοί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, που έχουν αφιερωθεί σε αυτή
την αποστολή στην Ελλάδα καθώς και την ηγεσία του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, που
έχει αφιερωθεί τελείως σε αυτή την αποστολή.»

Ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Σαμουήλ Μάτσαςτόνισε πως "σε μια εποχή που
ο Εθνικισμός, ο Ρατσισμός και ο Αντισημιτισμός λαμβάνουν νέες διαστάσεις σ' ολόκληρη
των Ευρώπη κι αρχίζουν να μας θυμίζουν τις μαύρες μέρες του παρελθόντος, η
επισημοποίηση της συνεργασίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ήδη από το 2004 το Yad Vashem συμμετείχε άτυπα στην συνεργασία μας αποστέλλοντας
ειδικούς ομιλητές στα σεμινάρια καθηγητών που διοργάνωνε με το Μουσείο ή στέλνοντας
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καθηγητές στο Yad Vashem σε σεμινάρια που διοργανώνονται εκεί."

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

ΣΧΕΤΙΚΑ: "Στην ελληνική εκπαίδευση θα διδάσκεται η μνήμη του
Ολοκαυτώματος", Real.gr
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