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(προσφωνήσεις) 

κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μας όχι μόνο προς 
τους διακριθέντες του διαγωνισμού «το παιδί θύμα του Ολοκαυτώματος» αλλά προς 
όλους τους μαθητές και τα σχολεία που έλαβαν μέρος.  

Συχνά στο πλαίσιο διαγωνισμών αναφέρεται η φράση «αξία έχει η συμμετοχή και όχι 
η νίκη». Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διατύπωση αυτή δεν είναι τυπική αλλά 
ουσιώδης.  

Τα παιδιά ασχολήθηκαν με ένα δύσκολο αντικείμενο. Μια εξαιρετικά επίπονη 
περίοδο της Ιστορίας κατά την οποία η επικράτηση της ακραίας Ναζιστικής 
ιδεολογίας, οδήγησε στην στοχοποίηση και στην εξόντωση 6.000.000 ανθρώπων 
μόνο και μόνο λόγω του Εβραϊκού τους θρησκεύματος – μεταξύ αυτών και οι 50.000 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης.  

Στόχος αυτών των προσπαθειών που με αρωγό το Υπουργείο Παιδείας  βελτιώνονται 
συνεχώς και συνδυάζονται με εκπαιδευτικές επισκέψεις στους τόπους που έλαβαν 
χώρα οι θηριωδίες των Ναζί,  δεν είναι να τρομάξουν τα παιδιά, ούτε απλώς η 
επανάληψη κάποιων αριθμών, κάποιων ιστορικών δεδομένων.  

Η ουσία κρύβεται στην προσπάθεια που θα κάνουν τα ίδια τα παιδιά μελετώντας την 
ιστορία. Για να αντιληφθούν το πόσο επιβλαβής αποδεικνύεται η επικράτηση του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας. Και να 
μεταφέρουν αυτό το καίριο και επίκαιρο μήνυμα, μέσα από τα βίντεο που 
δημιούργησαν προς κάθε κατεύθυνση. Καθώς τα όσα κληροδότησε στην 
ανθρωπότητα το Ολοκαύτωμα δεν αφορούν το παρελθόν αλλά και το σήμερα.  

Αυτό είναι το κέρδος η γνώση, η κατανόηση. Έπαθλο κοινό για όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν.  

Και αυτό που προκύπτει σήμερα - η εικόνα των εκπροσώπων της νεώτερης γενιάς 
που ασχολούνται με δική τους επιλογή και φυσικά υπό την καθοδήγηση των 
καθηγητών τους -  είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό για όλους μας που συνεχίζουμε και 
επιμένουμε για την ενίσχυση της Μνήμης.  


