ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПРОБОЈА
ИЗ ЛОГОРА ЦРВЕНИ КРСТ
У некадашњем нацистичком Концентрационом логору на
Црвеном крсту, данас је служен парастос и положени венци
родољубима који су изгубили живот у логору или на стратишту на
Бубњу од 1941. до 1944. године, односно до коначног ослобођења
логора.
Уједно, обележен је и дан сећања на први организовани
пробој и бекство логораша из једног концентрационог кампа на
територији Европе у зиму 1942. године.
О сећању на дане заробљеништва говорио је Владимир
Јовановић из села Кравља, један од ретких преживелих логораша
и човек који се са једва седамнаест година нашао иза бодљикаве
логорске жице, а после Црвеног крста интерниран је и у по злу
надалеко познати Матхаузен.
О страдању Јевреја, који су, поред заробљених чланова
партизанског и равногорског покрета, били и најбројнији међу
логорашима говорио је Александар Гаун, заменик председника
Савеза јеврејских општина Србије, који је истакао да ниједан
логор никада не сме бити заборављен нити скрајнут са
историјске сцене, као вечито упозорење на зло које се тада
надвило над Европом и које, уколико се ове успомене не негују
и памте, може брзо и оживети.
И Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је поновио да
се сваког 12. фебруара, сваке године, окупљамо на месту на
коме су писане најсуровије странице наше историје, јер тако
уједињени, чувамо своју традицију, своју прошлост и своје
корене.
”Победник је онај који је способан да воли и прашта.
Стога, у име свих жртава логораша, са Црвеног крста данас
шаљемо јасну поруку да се стратишта морају памтити, али не и

поновити! Треба их чувати као историјску опомену да ће рат
уништити човека, ако човек не уништи рат!”, рекао је
Градоначелник Булатовић.
Поред делегације Војске Србије и Града Ниша, венце на
месту где су стрељани родољуби положили су и представници
Нишавског управног округа, Полиције, СУБНОР-а, борачких и
удружења ратних ветерана, представници градских општина,
институција и бројни грађани.
По традицији, у сусрет годишњици организован је и
извиђачки марш трагом логораша, који је и ове године окупио
велики број младих, који су прешли маршруту од центра Ниша до
Бренице, па преко Церја и Хума до Логора Црвени крст где је и
одржана завршна свечаност.

