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70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, συνδιοργάνωσαν τις
εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος , στην Αθήνα, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015.

Φέτος συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου του Άουσβιτς
από το Σοβιετικό Στρατό. Στο Άουσβιτς εκτοπίστηκαν και θανατώθηκαν δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες Εβραίοι και συνολικά 1.110.000 Εβραίοι της Ευρώπης.

Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην
Ελλάδα και τέθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Ηνωμένου Βασιλείου στη Διεθνή
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 700
άτομα και τίμησαν με την παρουσία τους, Υπουργοί, Βουλευτές, Πρέσβεις ξένων χωρών, η
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Κομμάτων, της
Εκκλησίας, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών. Το θέμα της
φετινής εκδήλωσης ήταν «Ολοκαύτωμα 70 χρόνια μετά: Από τη Μαρτυρία στην
Παιδεία
» και στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκαν αποσπάσματα
έρευνας που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος της Καθημερινής, κα Μαργαρίτα Πουρνάρα
,
για την εκπαίδευση στα Ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια, γύρω από το θέμα του
Ολοκαυτώματος. Η έρευνα κατέδειξε την ανεπάρκεια της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα
ενώ παράλληλα ανέδειξε την αξία που θα μπορούσε να έχει μια πληρέστερη διδασκαλία του
όχι μόνο για τη γνώση της ιστορίας αλλά και ως μέσο διάχυσης πολύτιμων μηνυμάτων στη
νεολαία για την ανεκτικότητα και το σεβασμό της διαφορετικότητας στις σύγχρονες
κοινωνίες.

1/3

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
και Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κα Χριστίνα
Κουλούρη η οποία &alpha;&nu;έ&phi;&epsilon;&rho;&epsilon;
&mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;ύ ά&lambda;&lambda;&omega;&nu;
ότι
«η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος εναρμονίζεται με τους στόχους της διδασκαλίας της
ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μνήμη του αποτελεί
καθήκον ολόκληρης της κοινωνίας και ευαισθητοποιεί τις νεότερες γενιές απέναντι στους
ιδεολογικούς εκπροσώπους του Ναζισμού στη σύγχρονη Ελλάδα».

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, στην &omicron;&mu;&iota;&lambda;ί&alpha; τη
ς είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα καλούμαστε επιτακτικά να αναμετρηθούμε με αυτό που
ονομάζω Καθήκον της Μνήμης, όχι μόνο απέναντι στα έξι εκατομμύρια θύματα, όχι μόνο
απέναντι σε μια κοινότητα, αλλά απέναντι στην ίδια την Ανθρωπότητα και στις αξίες της
ιερότητας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Το καθήκον για να παραμείνει η Μνήμη
ζωντανή, περνά ακριβώς μέσα από τον αγώνα, που οφείλουμε να δώσουμε όλες οι
πολιτικές, και κοινωνικές δυνάμεις, μαζί, συλλογικά και ατομικά, κατά της έκφρασης των
ξενοφοβικών και ναζιστικών ιδεών. Την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος θα τη φέρουμε σε
πέρας Αθήνα και Ιερουσαλήμ μαζί. Στην βάση των κοινών αξιών και αρχών που ενώνουν εδώ
και χιλιάδες χρόνια τον ελληνικό με τον εβραϊκό λαό. Δύο λαών με μακραίωνους
πολιτισμούς που όχι τυχαία έχουν καθορίσει τη σύγχρονη πολιτική σκέψη».

Ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. John Kittmer, με την ιδιότητα του
εκπροσώπου της προεδρεύουσας χώρας της Διεθνούς Συμμαχίας για την Μνήμη του
Ολοκαυτώματος απηύθηνε χαιρετισμό και είπε: «Οφείλουμε να αποφύγουμε την επανάληψη
της αγριότητας: και θα το πετύχουμε εξηγώντας στη νέα γενιά τι ακριβώς έγινε και για
ποιους λόγους, παραμένοντας διαρκώς σε επαγρύπνηση για τα πρώτα σημάδια
μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και προκατάληψης. Και, κυρίως, υπερασπιζόμενοι μια κοινωνία
ειρηνική, ανεκτική, χωρίς αποκλεισμούς».

Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Αθηνών κ. Μίνος Μωυσής και κ. Ζοζέφ Μιζάν, η Πρέσβης του Ισραήλ κα Ιρίτ
Μπεν Άμπα και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωυσής
Κωνσταντίνης. Ο επιζήσας όμηρος του Άουσβιτς με αριθμό 182641, κ. Ισαάκ Μιζάν,
συγκινημένος ο ίδιος αλλά και συγκινώντας όλους τους παρόντες, ζήτησε από πολιτικούς
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και εκπαιδευτικούς να δώσουν τη μάχη κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.

Τέλος η παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, παρουσίασε το τραγούδι «Σε ένα Βαγόνι η
Μνήμη» που γράφτηκε ειδικά για τη εκδήλωση, σε στίχους Γιάννη Κωβαίου και μουσική
Σπύρου Λάμπρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Ολοκαυτώματος στην Αθήνα από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Βουλής, των
Κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων, Πρέσβεων, εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου,
Αντιστασιακών οργανώσεων, Ομήρων των Στρατοπέδων, Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και
Εβραϊκών οργανώσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πηγή: &Iota;&sigma;&rho;&alpha;&eta;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή
&Kappa;&omicron;&iota;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &Alpha;&theta;&eta;&nu;ώ&nu;
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