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Διεθνής Ημέρα Μνήμης η 27 η Ιανουαρίου για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το
ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μαθητές από το 4ο Γυμνάσιο
Τρικάλων “Γιώργος Σεφέρης”, στις 27.1.2020, επισκέφθηκαν με εκπαιδευτικούς του
σχολείου -τη διευθύντρια κα Αναστασία Τσιοτίνου και τον φιλόλογο κ. Κώστα Μιχαλάκη- τη
Συναγωγή στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο του προγράμματος «κρόκος project», μία ονομασία που
παραπέμπει στο κίτρινο χρώμα του Άστρου του Δαυίδ που ανάγκαζαν οι ναζί τους Εβραίους
να φορούν. Οι βολβοί εστάλησαν από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, που είναι υπεύθυνο για
το πρόγραμμα αυτό στην Ελλάδα.

Οι μαθητές του σχολείου φύτεψαν στη Συναγωγή και στο μνημείο κίτρινα λουλούδια, σε
ανάμνηση του Ολοκαυτώματος, σε ανάμνηση της ανάγκης να μην ξαναζήσει ποτέ πια η
ανθρωπότητα κάτι ανάλογο.

Εκτός από την περιήγηση, τα παιδιά που συμμετείχαν στην επίσκεψη έγραψαν σε ένα
καρτελάκι το όνομα ενός παιδιού-θύματος του Ολοκαυτώματος και το δικό τους, ως μια
συμβολική πράξη “υιοθεσίας”, θέλοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα ενάντια στις
θηριωδίες των Ναζί και κυρίως τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης. Στους μαθητές μίλησε ο
εκπαιδευτικός του σχολείου και συγγραφέας του βιβλίου «η Εβραϊκή Κοινότητα των
Τρικάλων 1881-1940» κ. Κώστας Μιχαλάκης αναφερόμενος όχι μόνο σε ιστορικά στοιχεία
για το Ολοκαύτωμα αλλά και στη σημασία της γνώσης και της μνήμης. Τους μαθητές
υποδέχθηκαν στη Συναγωγή και συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Τρικάλων κ. Ιάκωβος
Βενουζίου και η κα Αδαμαντία Νεγρίν, μέλος της Κοινότητας.

Επίσης, την ίδια ημέρα, στην εκπομπή «Θεσσαλικό Περισκόπιο» στον δημοτικό
ραδιόφωνο της ΕΡΤ μίλησε ο κ. Μιχαλάκης ο οποίος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στις
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πρόσφατες βεβηλώσεις του Μνημείου Ολοκαυτώματος και της Συναγωγής των Τρικάλων
τονίζοντας ότι «εκείνοι που το έκαναν είναι λίγοι και είναι ακραίοι και είναι αυτοί που η
κοινωνία οφείλει να απομονώσει».

Πηγές: Με στοιχεία από τους ισότοπους trikalakids.gr & tv10.gr
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