ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2020 στο ΒΟΛΟ

Εκείνο το οποίο μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από την επανάληψη φαινομένων
ναζισμού είναι μόνο η ιστορική μνήμη. Αυτό το μήνυμα μετέφεραν οι φορείς της Μαγνησίας
στην εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με την Ισραηλιτική
Κοινότητα Βόλου και τη στήριξη του δήμου Βόλου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν στις 2.2.2020 με κάθε επισημότητα. Στις 11:00
έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Ακολούθησε στο ΤΕΕ Μαγνησίας το άναμμα κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων
θυμάτων και ομιλίες, ενώ το Μουσικό Σχολείο Βόλου παρουσίασε το μονόπρακτο του
Μπέρτολτ Μπρεχτ και Μουσικά Δρώμενα.

Ο συγγραφέας – δημοσιογράφος Πέτρος Τατσόπουλος, που ήταν ο κύριος ομιλητής,
τόνισε ότι εκείνοι που θέλουν να ξεχάσουν είναι εκείνοι που εύστοχα ο Γαλλοεβραίος
συγγραφέας, Πιερ Βιντάλ Νακέ, αποκαλεί δολοφόνους της μνήμης.

«Είναι εκείνοι που θέλουν να υποσκάψουν και να υπονομεύσουν το τελευταίο ανάχωμα
που έχει ο ανθρωπισμός. Το Ολοκαύτωμα είναι το κορυφαίο τεκμήριο απανθρωπιάς του 20
ου

αιώνα. Αν χάσουμε τη μνήμη μας, θα χάσουμε και την ανθρωπιά μας», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διαχωρίζει αυτούς τους ανθρώπους σε καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους.
«Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν θέλουν να πιστέψουν και οι κακοπροαίρετοι, που
ενώ τα τεκμήρια της ιστορίας είναι αδιάσειστα για το Ολοκαύτωμα και την έκτασή του,
ωστόσο ποντάρουν στην προπαγάνδα του αντισημιτισμού. Και δυστυχώς μέχρι πέρυσι το
καλοκαίρι στέλναμε στη Βουλή ένα κόμμα του οποίου οι βουλευτές από το βήμα της
Ολομέλειας αρνιόντουσαν την ύπαρξη του Ολοκαυτώματος. Αυτό ήταν μία εθνική ντροπή,
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μία ντροπή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «η Χρυσή Αυγή βρέθηκε στη Βουλή με την ψήφο ενός μέρους του
Ελληνικού λαού σχεδόν 500.000 συμπολιτών μας. Είναι στο χέρι μας σε ποια θέση θα
βάλουμε τη Χρυσή Αυγή. Ελπίζω κι εύχομαι να μην επιστρέψει. Ελπίζω και εύχομαι ότι η
επιπόλαια πρόταση της Εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η πρόταση που
διαχωρίζει το αίτιο από το αποτέλεσμα, δεν θα περάσει, διότι θα δώσει ένα πρόκριμμα για
επάνοδο στο πολιτικό προσκήνιο».

Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση της κοινωνίας. Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου, Μαρσέλ Σολομών
, ανέφερε ότι η κοινωνία πρέπει να αναπτύξει αντισώματα, ώστε ποτέ ξανά στο μέλλον να
μην επικρατήσει ο ναζισμός και ο φασισμός.

«Σήμερα στην κοινωνία υπάρχει αντίσταση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν
αντιμετωπιστεί πλήρως τα φαινόμενα του ρατσισμού, του ναζισμού και της ξενοφοβίας.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί στόχοι εναντίον εβραϊκών συναγωγών, ενώ στην Ευρώπη
γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος να αποτραπούν τέτοια
φαινόμενα», είπε και προειδοποίησε ότι «την επόμενη φορά δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα
θύματα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση».

Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. «Στην εποχή μας
έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε τέτοια τραγικά γεγονότα, για να μην τα ξαναζήσουμε.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, που φέρνουν διχασμούς,
ξεχωρίζουν τους ανθρώπους. Για εμάς παραμένει πάντα το κήρυγμα του Χριστού ένα: Ο
κάθε άνθρωπος είναι μία ζωντανή εικόνα του Θεού», τόνισε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. κ. Ιγνάτιος, σημειώνοντας επίσης: «Στον τόπο
μας έχουμε παράδοση. Ο προκάτοχός μας Ιωακείμ με το γνωστό τρόπο έσωσε τα
περισσότερα εβραϊκά μέλη της κοινότητας στον Βόλο, ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος συνέχισε να έχει μία συνεργασία και συμβολή να μη ξαναγίνει αυτό και στα
χνάρια αυτά βαδίζουμε κι εμείς».

Ο κ. Ιγνάτιος ενημέρωσε ακόμη, ότι στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου έχει
έρθει πρόταση για διεθνή συνάντηση στην Ευρώπη και στην Αμερική και τα αποτελέσματα
των συναντήσεων των θρησκευτικών ηγετών θα σταλούν στη Σχολή της Χάλκης για να
δοθούν τα πορίσματα. «Είναι και αυτό μία συμβολή του τόπου μας για να μην ξαναζήσουμε
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ποτέ ξανά τέτοια γεγονότα», τόνισε.

«Η κοινωνία που δεν γνωρίζει την ιστορία της μοιάζει με άτομο αμνησιακό και η κοινωνία
που έχει στρεβλή εικόνα για την ιστορία, μοιάζει με άτομο ψυχοπαθές», επισήμανε από την
πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. «Ο Θουκυδίδης
έλεγε ότι διδασκόμαστε για να έχουμε ένα καλύτερο σήμερα και αύριο. Και πραγματικά η
ιστορική μνήμη χρειάζεται για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε το έθνος, την πατρίδα μας
και τον κόσμο που ζει εδώ», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα TAXYDROMOS, 3.2.2020
-

Εκδήλωση 2ου Γυμνασίου Αλμυρού για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης των
Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, διοργάνωσε εκδήλωση, σε συνεργασία με την Ισραηλιτική
Κοινότητα Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού και του
Δήμου Αλμυρού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3.2.2020 από το 2 ο Γυμνάσιο Αλμυρού
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, ο πρόεδρος της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, οι Διευθυντές της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Μαγνησίας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Γενικοί Γραμματείς της
Κυβέρνησης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών της Μαγνησίας,
Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων, μαθητές και εξέχοντες ομιλητές.

Κατά την εκδήλωση η Μαρία-Ρενέ Παπαδριανού,φοιτήτρια Ψυχολογίας, μίλησε για τα
«Δικαιώματα του παιδιού και Ολοκαύτωμα» και η Χαρούλα Α. Μιχαλακοπούλου,
συντονίστρια του Σχολείου UNESCO-ASPnet για το 2 ο Γυμνάσιο Αλμυρού μίλησε για το
«Σχολείο UNESCO-ASPnet και Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση για το Ολοκαύτωμα με συντονιστή τον Κώστα
Μάγο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά την οποία έγινε παρέμβαση

3/4

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2020 στο ΒΟΛΟ

από την απόγονο ομήρων Λίνα Λευή – Σαμπετάι.

Πολύ σημαντικές ήταν οι εργασίες των μαθητών για το Ολοκαύτωμα, οι οποίες
περιελάμβαναν ανάγνωση ποιημάτων, καθώς και παρουσίαση των ταινιών «Το αγόρι με τις
ριγέ πιτζάμες» και «Ο μονόλογος του Τσάρλυ Τσάπλιν» από την ταινία «Ο τελευταίος
δικτάτορας», αποσπάσματα των οποίων προβλήθηκαν κατά την εκδήλωση.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον «βουβό», Πεντοζάλη του Πένθους, από το εφηβικό Χορευτικό
Τμήμα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας «Η Όθρυς».
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