ΛΑΡΙΣΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2013

Μνήμη και δράση: οι δύο αυτές λέξεις αποτυπώνουν το μήνυμα της φετινής επετείου του
Ολοκαυτώματος, που τιμήθηκε στη Λάρισα την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013. Η εκδήλωση
ξεκίνησε στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων -στο χώρο που η πόλη της Λάρισας έχει
αφιερώσει στους Εβραίους πολίτες της, που οδηγήθηκαν σε αναίτιο και μαρτυρικό θάνατο
στα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου- με επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Λάρισας κ.
Ηλία Σαμπετάι και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών και στρατιωτικών
αρχών, φορέων και συλλόγων της πόλης, καθώς και Ισραηλιτικών Κοινοτήτων και
Οργανισμών.

Ακολούθησε η τελετή στην κατάμεστη Συναγωγή Λάρισας, την οποία άνοιξε η -μοναδική
πλέον στη Λάρισα - επιζήσασα των στρατοπέδων θανάτου, κα Νάκη Μπέγα, ανάβοντας, με
τη συνοδεία μιας κατανυκτικής μελωδίας από το βιολί του καθηγητή του Ωδείου Λάρισας, κ.
Δημήτρη Καραμανώλη, έξι κεριά στη μνήμη των 6.000.000 θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Κωνσταντίνο Αγοραστό, την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου, τον
Αντιδήμαρχο Λάρισας κ. Σπύρο Μπαρμπούτη, τον Πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ και
τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λάρισας κ. Μώρις Μαγρίζο. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν
στο θλιβερό και ανησυχητικό φαινόμενο της επανεμφάνισης κρουσμάτων ρατσισμού στη
χώρα μας και υπογράμμισαν την ανάγκη επαγρύπνησης και συστρατευμένης δράσης
ενάντια στη βία και τον φασισμό.

Ακολούθησε η εξαιρετική ομιλία του κ. Γιώργου Καλαντζή, Γεν.Γραμματέα Θρησκευμάτων
του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στον κίνδυνο που διατρέχει η
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κοινωνία μας σήμερα από την αναβίωση του φασισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα
είναι μια ημέρα μνήμης. Τι αξία όμως έχει η μνήμη όταν δεν είναι οδηγός για το παρόν και
το μέλλον; Γι’ αυτό, για να μην έρθει μέρα που κάποιοι άλλοι θα κάνουν τελετές μνήμης για
ένα άλλο ολοκαύτωμα, πρέπει σήμερα να μιλήσουμε καθαρά και δυνατά. Ποτέ πια, ποτέ
ξανά, ποτέ κανένας μόνος του. Αυτό είναι το χρέος που έλαχε στη δική μου τη γενιά, μια
γενιά που μεγάλωσε μέσα στην αφθονία, την άνεση, την βεβαιότητα ότι τούτος ο κόσμος
μας ανήκει και ότι πάντα θα είναι καλύτερος. Τώρα όμως που η κρίση έδειξε πως η
πραγματικότητα είναι τόσο εύθραυστη όσο ο καθρέφτης που θαυμάζαμε τους εαυτούς μας,
είναι καιρός να διαλέξουμε. Να διαλέξουμε αν θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι ή αν θα
αφήσουμε τον Κάιν που όλοι κρύβουμε μέσα μας, να δηλητηριάσει τις ψυχές μας και να
γίνουμε αδελφοκτόνοι….. Παραπληροφόρηση, συκοφαντίες, αισχρά ψεύδη, βιβλία
μισαλλόδοξα που παριστάνουν τις πηγές γνώσεις, θρησκευτικοί ηγέτες που μιλούν για την
απόρριψη και όχι τον σεβασμό του Άλλου, προσφέρουν γόνιμο έδαφος για να ανθίσει το
μίσος. Και το μίσος, τελικά, οδηγεί στη βία».

Αμέσως μετά έγινε η βράβευση των τριών μαθητών που διακρίθηκαν στον πανθεσσαλικό
διαγωνισμό έκθεσης για μαθητές Γυμνασίου, με θέμα το Ολοκαύτωμα, που διοργάνωσε η
Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα κομμάτι κλασσικής μουσικής που απέδωσαν, με ιδιαίτερη
ευαισθησία, σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Συντονίστρια της τελετής ήταν η δημοσιογράφος κα Ράνια Αλεξίου, με πρωτοβουλία της
οποίας η εκδήλωση προβλήθηκε αρκετές φορές τις επόμενες ημέρες από το κανάλι
ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV.
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