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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδιλωςθ με κζμα: «“Απόντεσ” ςτθ γενζκλια γθ» 

 

Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρώκθκαν οι εκδθλώςεισ που διοργάνωςε θ Περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με το γενικό τίτλο «Εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ 
τθσ ιςτορίασ των Εβραϊκών Κοινοτιτων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ», ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ 
Ημζρασ Μνιμθσ του Ολοκαυτώματοσ ςτισ πόλεισ τθσ Περιφζρειάσ μασ που υπιρχαν εβραϊκζσ 
κοινότθτεσ τθν Καςτοριά (18-19/1/2020) και Φλώρινα (26/1/2020). Οι εκδθλώςεισ 
διοργανώκθκαν με τθ ςυνεργαςία του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και τουσ αντίςτοιχουσ 
Διμουσ. 

Ιδιαίτερα ςυγκινθτικι για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν τοπικι κοινωνία ιταν θ θμερίδα τθσ 
Φλώρινασ με τον ειδικότερο τίτλο «Απόντεσ» ςτθ Γενζκλια Γθ, που ζκλειςε και τον κφκλο 
εκδθλώςεων, ςτθν επιτυχία τθσ οποίασ ςυνζβαλλαν οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλώρινασ. 

Σθν θμερίδα τίμθςε με τθν παρουςία τθσ θ Γενικι Γραμματζασ Πρωτοβάκμιασ, 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ του Υπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων κα Αναςταςία Γκίκα θ οποία και χαιρζτθςε τθν εκδιλωςθ εκ μζρουσ του 
Τπουργείου. Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε και ο κοσ ολομών Παρζντε ωσ εκπρόςωποσ του κεντρικοφ 
Ιςραθλιτικοφ υμβουλίου. 

τθν θμερίδα από ζγκριτουσ ειςθγθτζσ παρουςιάςτθκε θ ιςτορία τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ 
τθσ πόλθσ και ξεδιπλώκθκαν εικόνεσ, περιγραφζσ και ςυναιςκιματα που χαρακτιριηαν τισ 
ςχζςεισ που υπιρχαν ανάμεςα ςτθν εβραϊκι κοινότθτα και τουσ υπόλοιπουσ Φλωρινιώτεσ. 

τθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκαν διδακτικζσ τεχνικζσ και προςεγγίςεισ που μποροφν να 
κωρακίςουν τουσ μακθτζσ μασ απζναντι ςε τζτοια φριχτά φαινόμενα όπωσ το Ολοκαφτωμα και 
τονίςτθκε ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν υπεράςπιςθ τθσ ειρινθσ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ 
δθμοκρατίασ. 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ευχαριςτεί κερμά όλουσ 
όςουσ τίμθςαν τον κφκλο εκδθλώςεων με αφορμι τθν θμζρα μνιμθσ για το Ολοκαφτωμα. 
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