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Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στο
Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βόλο, εκδήλωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου για την «Εθνική ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος». Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο και συνεχίστηκε στην αίθουσα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Μαγνησίας με άναμμα κεριών στη μνήμη των θυμάτων.
Ακολούθησαν ομιλίες, μεταξύ άλλων από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. Κ. Αγοραστό
, ο οποίος τόνισε πως «η ημέρα μνήμης των Εβραίων μαρτύρων, πρέπει να αποτελεί για
όλους μας παράδειγμα, ώστε να χτίσουμε ένα καλύτερο κόσμο, ειδικά με την κρίση που
καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Η μνήμη υψώνεται μπροστά μας σαν ασπίδα
προστασίας για να διδάξει το μέλλον» ενώ πρόσθεσε πως «τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να
είναι για όλους μας πηγές έμπνευσης. Πρέπει με κάθε μέσο να καταργήσουμε το φανατισμό
και το ρατσισμό.
Πρέπει να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το
διάστημα και να μεταδώσουμε αυτό το αίσθημα και στις επόμενες γενιές».
Ακολούθησε η ομιλία του πρόεδρου της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου
κ. Μαρσέλ Σολομών
, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Τόσοι άνθρωποι χάθηκαν με την αιτιολογία πως ήταν
Εβραίοι, όμως ο Βόλος είχε τις μικρότερες απώλειες σε όλη την Ελλάδα, πλην της
Ζακύνθου». Σε όσους αμφισβητούν τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο, ο ίδιος
απαντά πως «το Ολοκαύτωμα αφορά όλους μας και δεν είναι θέμα των Εβραίων. Όταν
βλέπουμε εγκλήματα μίσους, όλοι πρέπει να αντιδρούμε. Επίσης, το Ολοκαύτωμα να
διδάσκεται πάντα στο σχολείο, για να γνωρίζουν οι νέοι και να αποτελέσουν ασπίδα
αντιμετώπισης του ναζισμού και του ρατσισμού».
Το λόγο πήρε ο δήμαρχος Βόλου
κ. Π. Σκοτινιώτης
που επισήμανε πως η συμβολική τιμή που έγινε στο πρόσωπό του, ως δήμαρχου Βόλου,
«ανήκει στους Βολιώτες και τις Βολιώτισσες, που έκρυψαν ή φυγάδευσαν συμπολίτες μας
Εβραίους, αψηφώντας το γεγονός ότι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεµο η παροχή προστασίας
σε Εβραίο αποτελούσε έγκλημα, που επέσυρε βαρύτατη τιµωρία, ως και θάνατο. Η
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τραγωδία του Ολοκαυτώματος δεν μπορεί να διαγραφεί. Όσο υπάρχει ανθρώπινη μνήμη,
οφείλουμε να τη θυμόμαστε και να τη θυμόμαστε με φρίκη. Η διατήρηση της μνήμης μας
ζωντανής δεν είναι μόνο αναγκαία, προκειμένου να αποτίσουμε τον δέοντα φόρο τιμής στα
θύματα. Πάνω απ’ όλα, αποτελεί ασπίδα προστασίας για το μέλλον. Δεν πρέπει ποτέ να
ξεχνάμε, ότι η άβυσσος των ναζιστικών στρατοπέδων θανάτου ξεκίνησε από το μίσος, την
προκατάληψη και τον αντισημιτισμό, γεγονός που επιβάλλεται να λειτουργήσει ως
προειδοποίηση, ως σήμα κινδύνου, ως μήνυμα εγρήγορσης».
Ακολούθησε ομιλία από τον επίτιμο πρόξενο της Ολλανδίας στην Κεντρική Ελλάδα κ.
Κ. Λούλη
, ενώ αποδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε δήμαρχους του Ν. Μαγνησίας, για την προσφορά
των κατοίκων των χωριών που περιέθαλψαν Εβραίους κατά τη διάρκεια της Γερμανικής
Κατοχής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία της Χορωδίας Ελληνικής Μουσικής του
Μουσικού Σχολείου Βόλου.
Πηγή:
&#919; &#920;&#917;&#931;&#931;&#913;&#923;&#921;&#913;
on line
, e-thessalia.gr
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&#959;&#956;&#953;&#955;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#951;&#956;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965; &#914;&#972;&#955;&#959;&#965;
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