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Μήνυμα τησ Υπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Νίκησ Κεραμζωσ,  για τη Διεθνή 

Ημζρα Μνήμησ των Θυμάτων του Ολοκαυτώματοσ 

«Στισ 9 Απριλίου [1941] το βράδυ μπικαν οι Γερμανοί ςτθ Θεςςαλονίκθ. Η μαμά ζκλαιγε, ο 

μπαμπάσ ιταν καταςτεναχωρθμζνοσ κι εμείσ οι τρεισ αδερφζσ κακόμαςταν χωρίσ μιλιά. Δεν 

πζραςε πολφσ καιρόσ κι άρχιςε να κερίηει τθν Ελλάδα μια φοβερι πείνα. Δε βρίςκαμε 

πουκενά τροφι παρά μόνο ςε μερικά χωριά.» 

Σο απόςπαςμα από το βιβλίο «Ροηίνα: 548 θμζρεσ με άλλο όνομα» τθσ Ροηίνασ Πάρδο-

Αςςζρ, διδάςκεται ςτθ Γλώςςα τθσ Γ’ Δθμοτικοφ. 

«Τετάρτθ 3 Μαρτίου 1944 

Είναι μια φοβερι εποχι. Γφρω λυςςομανάει ο πόλεμοσ και κανζνασ δε γνωρίηει αν κα είναι 

ηωντανόσ τθν άλλθ μζρα. Θυμάμαι που ηοφςαμε όλοι μαηί ςτθν πόλθ και περιμζναμε από 

ςτιγμι ςε ςτιγμι να τθν αδειάςουν ι να φφγουμε. Οι μζρεσ μασ ιταν γεμάτεσ κανονιζσ και 

πυροβολιςμοφσ και τισ νφχτεσ μυςτθριώδεισ ιχοι ζρχονταν από τα βάκθ. Αυτό ςυνεχίςτθκε 

ζτςι καμιά βδομάδα, ώςπου ζνα βράδυ μάσ ςκζπαςε μια νφχτα που κρατάει ακόμθ και 

ςιμερα.» 

Από «Tο θμερολόγιο τθσ Άννασ Φρανκ», που διδάςκεται ςτο μάκθμα τθσ γλώςςασ τθσ Σ’ 

Δθμοτικοφ. 

Σα παιδιά βίωςαν το Ολοκαφτωμα με ζναν δικό τουσ βακιά τραυματικό τρόπο. Η αγωνία 

τθσ επιβίωςθσ, ο ξεριηωμόσ, θ εξόντωςθ μελών τθσ οικογζνειάσ τουσ, θ πείνα και οι 

κακουχίεσ, θ βιαιότθτα, ο κάνατοσ και ο παραλογιςμόσ του πολζμου ζγιναν 

κακθμερινότθτα για μια ολόκλθρθ γενιά παιδιών, που ζχαςε απότομα τθν ακωότθτά τθσ. 

Τπολογίηεται ότι 1,5 εκατομμφριο παιδιά εξοντώκθκαν από τουσ Ναηί κατά τθ διάρκεια του 

Β’ Παγκοςμίου Πολζμου, εκ των οποίων 1 εκατομμφριο Εβραιόπουλα, δεκάδεσ χιλιάδεσ 

παιδιά Ρομά, παιδιά με ςωματικζσ ι πνευματικζσ αναπθρίεσ, παιδιά που κανατώνονταν 

επειδι κεωροφνταν αντιπαραγωγικά, κακώσ κατανάλωναν τροφι χωρίσ να μποροφν να 

προςφζρουν εργαςία, ι ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «ευκαναςίασ» για τθ δθμιουργία 

τθσ «Αρίασ φυλισ». Πολλά παιδιά Ελλινων Εβραίων παρζμειναν κρυμμζνα από οικογζνειεσ 

Ελλινων Χριςτιανών κατά τθ διάρκεια των διωγμών , άλλαξαν όνομα και οικογζνεια, 
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εκτοπίςτθκαν, ζηθςαν τον τρόμο, υπζςτθςαν ςφγχυςθ ταυτότθτασ, που ςυχνά διατθρικθκε 

και μετά τθν κατοχι. 

Οι μακθτζσ ςτθ χώρα μασ διδάςκονται ςτο ςχολείο το Ολοκαφτωμα, αλλά μακαίνουν και 

μζςα από περιγραφζσ παιδιών τθσ εποχισ, που καταδεικνφουν ότι θ ειρινθ, θ δθμοκρατία 

και θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών δεν 

ιταν πάντοτε αυτονόθτα, αλλά αποτελοφν μία κατάκτθςθ που οφείλουμε, με γνώςθ και 

μελζτθ τθσ ιςτορίασ, να διαφυλάξουμε από κάκε επιβουλι. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων αποτίνει φόρο τιμισ ςτα κφματα του ναηιςμοφ, 

τθσ μιςαλλοδοξίασ και του αντιςθμιτιςμοφ, μζςα από τθ διδαςκαλία των γεγονότων, τθ 

διαφφλαξθ τθσ ςυλλογικισ ιςτορικισ μνιμθσ και τθν καλλιζργεια αξιών όπωσ ο 

αλλθλοςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, τα ιδανικά του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ και τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ. Διότι οφείλουμε να διαςφαλίςουμε ότι 

κανζνα άλλο παιδί, ςτο παρόν και το μζλλον, δεν κα βρεκεί ςε παρόμοια κζςθ. 


