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Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκε η παρακάτω είδηση για την
εκδήλωση
, που
έγινε την 1
η

Ιουλίου 2016, στο Υπουργείο, για τους μαθητές που συμμετείχαν στη φετινή
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Άουσβιτς. Δείτε
εδώ
το βίντεο από την ομιλία του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη.

Σε σημερινή εκδήλωση στο υπουργείο ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Νίκος Φίλης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλατζή, μίλησε σε
ομάδα μαθητών γενικών και επαγγελματικών λυκείων της Αθήνας, Πάτρας και Λάρισας που
επισκέφτηκαν τα κρεματόρια του Άουσβιτς, αφού συμμετείχαν σε διαγωνισμό παραγωγής
βίντεο για το Ολοκαύτωμα. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε προ τριετίας με 20 μαθητές και
τώρα οι συμμετέχοντες έχουν φτάσει τους 81.

Ο Νίκος Φίλης υπογράμμισε πως αν τα δημόσια σχολεία της χιτλερικής Γερμανίας
λειτουργούσαν πιο δημοκρατικά θα είχαν αποφευχθεί οι τραγωδίες και το Ολοκαύτωμα και
ότι οι Εβραίοι της Ευρώπης πλήρωσαν προϋπάρχοντα ρατσιστικά στερεότυπα.

«Στην εποχή μας επιστρέφουν τα φαντάσματα του παρελθόντος. Οι μετανάστες
θεωρούνται από πολλούς εχθροί και οι πρόσφυγες πολέμου παρείσακτοι. Όσοι είναι
διαφορετικοί λόγω θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικότητας θεωρούνται
από κάποιους ότι δεν χωρούν. Όταν φτιάχνεις έναν κόσμο που δεν χωρούν όλοι, αυτή είναι
η μήτρα των δεινών των οποίων γίνατε μάρτυρες στα κρεματόρια», υπογράμμισε ο κ.
Φίλης.

Τα παιδιά που ταξίδεψαν στο Άουσβιτς μοιράστηκαν τα έντονα συναισθήματά τους από
το ταξίδι και τα συμπεράσματα τους για τον ρατσισμό και την έλλειψη ανοχής για τον άλλο
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καθώς και το διαφορετικό σήμερα, κυρίως όσον αφορά τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες.

Μια μαθήτρια αναφέρθηκε στον παππού της, ο οποίος ήταν Ρομά στον πόλεμο και φίλος
με Εβραίους, λέγοντας ότι γλύτωσε από τύχη, και ότι εκείνη δεν θα ζούσε σήμερα αν τον
είχαν συλλάβει οι Ναζί.

«Οι νεκροί είναι άνθρωποι των λαών. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που πονούν, ματώνουν και
κλαίνε για τους νεκρούς. Αυτοί που πέθαναν στο Άουσβιτς δεν είναι αριθμοί και στατιστική,
αλλά άνθρωποι με προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τους βλέπουμε», ανέφερε η μαθήτρια
Κατερίνα Κ. «Πρέπει να ανακτήσουμε τον ανθρωπισμό μας. Αυτό μόνο μπορούμε να
κάνουμε για να τιμήσουμε τους νεκρούς», κατέληξε.

Πηγή: ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας
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