ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος διοργάνωσε την Τετάρτη 10
Απριλίου 2019, στο κινηματοθέατρο «Ορφέας» της Σκοπέλου, ο Δήμος Σκοπέλου και η
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, Ιστιαίας και
Β. Σποράδων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σκοπέλου, υπό την
αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και ο Πολιτιστικός και
Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το συμβολικό άναμμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων του
Ολοκαυτώματος και ακολούθησαν οι προσφωνήσεις του δημάρχου Σκοπέλου Χρήστου
Βασιλούδη και του προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου Μαρσέλ Σολομών.

Στη συνέχεια έγιναν χαιρετισμοί από τους: Δωροθέα Κολυνδρίνη αντιπεριφερειάρχη
Μαγνησίας και Β. Σποράδων, Σοφία Κανταράκη εκπρόσωπο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών
Δραστηριοτήτων, Αλεξία Καπραβέλου διευθύντρια Γενικού Λυκείου Σκοπέλου, Κυριακή
Θεοδώρου, διευθύντρια Γυμνασίου Σκοπέλου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Σκοπέλου και τον Εμμανουήλ Τουφεξή
διευθυντή του AGAPE.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ , ο
οποίος αναφέρθηκε στους συμβολισμούς της εκδήλωσης τονίζοντας τα εξής: «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…».
Με αφορμή την παρουσία του στη Σκόπελο και εκτιμώντας τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες και
δράσεις των τοπικών Αρχών, ο κ. Δαυίδ Σαλτιέλ έκανε δωρεά στο 1ο Πεπαρήθειο Δημοτικό
Σχολείο Σκοπέλου για την αγορά εξωτερικών φίλτρων νερού, στη μνήμη της συζύγου του
Λουκίας Σαλτιέλ.
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δημοσίευσε στον Τύπο ευχαριστήρια
επιστολή του προς τον κ. Δαυίδ Σαλτιέλ για την ευγενική του χορηγία προς το Σύλλογο,
αναφέροντας ότι αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ανάπτυξη του θέματος «Άουσβιτς: Ένα ψυχολογικό και
κοινωνικό πείραμα» από τη φοιτήτρια Ψυχολογίας Μαριρέν Παπαδριανού, καθώς και η
απαγγελία αποσπάσματος από το θεατρικό έργο «Η ανάκριση», του Πέτερ Βάις, από
μαθήτρια του Λυκείου Σκοπέλου και ποιημάτων από μαθητές του Γυμνασίου Σκοπέλου
«Καισάριος Δαπόντες».

Ακολούθησε χαιρετισμός του εκπροσώπου του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου
Σκοπέλου Ευάγγελου Κορέντη, η απόδοση τραγουδιών από μέλη του Συλλόγου και η
προβολή ταινίας με θέμα «Η Διάσωση – Η περίπτωση της Γλώσσας Σκοπέλου», η οποία
αναδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά των κατοίκων της Γλώσσας στη διάσωση πολλών
Ελλήνων Εβραίων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ζωντανή μαρτυρία διάσωσης της οικογένειας Λεών από την
Υβέτ Λεών. Σύντομη αναφορά στη διάσωση της οικογένειάς της έκανε και η κα Νίνα Καμχή.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη σημαντική ομιλία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων κ. Χρυσόστομου, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές
της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στην αντιναζιστική και υπέρ των Εβραίων των περιοχών
τους δραστηριότητα και προσφορά πολλών Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων του
Δημητριάδος Ιωακείμ και Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων Γρηγορίου και
ολοκληρώθηκε με το μουσικό πρόγραμμα από τους μαθητές του Γυμνασίου Σκοπέλου
«Καισάριος Δαπόντες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- THENEWSPAPER, 10.4.2019: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ
: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ αντιπεριφερειάρχη
Μαγνησίας Δωροθέας Κολυνδρίνη

2/3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

- ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ Β.
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
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