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Ανιόηιμξι κύοιξι,
Ο ύιιμγμξ Ιθάνηωκ Γπηζηεμόκωκ ζαξ εθθνάδεη ηε δηαμανηονία ημο γηα ηε
με μεηάδμζε ημο κημθημακηέν: «Ικαριώηες πρόζθσγες ζηομ Β' Παγκόζμιο
Πόλεμο», ζε δεμμζημγναθηθή ένεοκα θαη πανμοζίαζε ημο Νάζμο Μπνάηζμο θαη
ζθεκμζεηηθή επημέιεηα ημο Πέηνμο Σμύμπε. Η πνμβμιή ημο κημθημακηέν, πμο είπε
πνμγναμμαηηζηεί γηα ηηξ 28 Οθηωβνίμο 2019, αθονώζεθε πωνίξ κα μνηζηεί κέα
εμενμμεκία πνμβμιήξ.
Ο ύιιμγμξ Ιθάνηωκ Γπηζηεμόκωκ έπεη από ηεκ πνώηε ζηηγμή πνμβάιιεη ηε
ζογθεθνημέκε

δεμμζημγναθηθή

ένεοκα,

θαζώξ

πνόθεηηαη

γηα

μηα

ζεμακηηθή

πνμζπάζεηα ακάδεηλεξ θαη ηεθμενίωζεξ άγκωζηωκ πηοπώκ ηεξ ηζημνίαξ όπη μόκμ
ηεξ Ιθανίαξ, αιιά θαη εονύηενα ηωκ κεζηώκ ημο Αηγαίμο.
Σμ κημθημακηέν, όπωξ γκωνίδεηε, θωηίδεη ηεκ ηζημνία ηωκ Αηγαημπειαγηηώκ
πνμζθύγωκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο Β ́ Παγθόζμημο Πμιέμμο, όπμο πενηζζόηενμη από

30.000 κεζηώηεξ/ζεξ, μεηαλύ ηωκ μπμίωκ θαη 3.000 Ιθανηώηεξ, ακαγθάζηεθακ κα
πάνμοκ ημκ δνόμμ ηεξ πνμζθογηάξ με θύνημ πνμμνηζμό ηε ονία.
Γίκαη πμιύ ζεμακηηθό όηη ζήμενα μη άκζνωπμη αοημί θαη μη απόγμκμί ημοξ, ως
υορείς της ιστορίας τοσς, θαηαζέημοκ πμιύηημεξ μανηονίεξ μέζα από ηηξ αθεγήζεηξ
ημοξ, αιιά θαη αληόιμγμ θωημγναθηθό οιηθό θαη έγγναθα γηα ηε ζογθεθνημέκε
ηζημνηθή πενίμδμ. Σα πνωηόηοπα αοηά ζημηπεία θαζηζημύκ ημ κημθημακηέν ζεμακηηθή
ηζημνηθή πεγή.
ημ πιαίζημ αοηό, ζεωνμύμε όηη ημ ζογθεθνημέκμ κημθημακηέν εθηόξ απ ́ όηη
ζομβάιιεη ζηεκ ηζημνηθή ένεοκα μηαξ πενηόδμο, πμο μ ιαόξ μαξ δμθημάζηεθε ζθιενά
από ημκ θαζηζμό, απμδίδεη θαη ηημή ζημοξ θαημίθμοξ ηωκ αθνηηηθώκ κεζηώκ μαξ, μη
μπμίμη ζοκέβαιακ θαη αοημί ηα μέγηζηα γηα ηεκ απειεοζένωζε ηεξ πώναξ μαξ.
Γίμαζηε

πεπεηζμέκμη

όηη

ε

ΓΡΣ

ζα

πνμπωνήζεη

άμεζα

ζημκ

επακαπνμγναμμαηηζμό ηεξ πνμβμιήξ ημο κημθημακηέν με ζηόπμ ηεκ ηθακμπμίεζε ημο
αηηήμαημξ ηωκ θμνέωκ θαη ηωκ θαημίθωκ ημο κεζημύ μαξ.
Πενημέκμκηαξ ηεκ απάκηεζή ζαξ,
Με ηημή
Σμ Δ ημο ΙΓΠ
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