
‘’International Holocaust Remembrance Day: 27th January’’ 

Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος -27 Ιανουαρίου 

Στην 20η Σύνοδο της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Οκτωβρίου 

2000 στην Κρακοβία, υιοθετήθηκε η πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ημέρας 

για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων 

κατά της ανθρωπότητας στα σχολεία (άρθρο 9 της Διακήρυξης των 

Υπουργών Παιδείας). 

Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η 

Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων 

του Ολοκαυτώματος. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές της Ε2 τάξης του σχολείου μας αφιέρωσαν 

2 ώρες κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών για να τιμήσουν τη 

μνήμη όσων χάθηκαν και να ενισχύσουν τη δική μας μνήμη απέναντι σε 

μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η ανθρωπότητα.  

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου έγινε προβολή βίντεο με πληροφορίες σχετικά 

με το Ολοκαύτωμα και ακολούθησε συζήτηση με έκδηλο το ενδιαφέρον 

των μαθητών για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό.  

Στη συνέχεια γράψαμε στον πίνακα το Αλφάβητο του Ολοκαυτώματος, 

μια αλφαβητική λίστα με σχετικές λέξεις στα Αγγλικά. Την λίστα αυτή 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι μαθητές στο σπίτι, με τη βοήθεια των 

γονιών τους. Στο επόμενο μάθημα συζητήσαμε τις λέξεις τις οποίες 

βρήκαν οι μαθητές και επιλέξαμε αυτές που θα συμπεριλαμβάνονταν 

τελικά στο Αλφάβητο. Ιδιαίτερη εντύπωση τους έκανε ότι όλες σχεδόν οι 

λέξεις είχαν αρνητική σημασία, υποδηλώνοντας πόνο, βασανιστήρια και 



θάνατο. 

 

Τέλος, έγινε προβολή φωτογραφικού υλικού από την επίσκεψη που είχε 

κάνει αποστολή μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο 

Άουσβιτς τον Μάρτιο του 2018. Στη συζήτηση που ακολούθησε 

εστιάσαμε στα συναισθήματα που μας δημιουργεί το συγκεκριμένο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης, που λειτουργεί ως μουσείο σήμερα, 75 χρόνια 

μετά. 

Δίνοντας μια συνεργατική διάσταση στη συγκεκριμένη μέρα και κατόπιν 

πρόσκλησης της Ιταλίδας εκπαιδευτικού Gaia Giorgetti με την οποία 

έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος 

στην εκδήλωση με τίτλο ‘’International Holocaust Remembrance Day: 

27th January’’ μέσω της πλατφόρμας του eTwinning.  

Για την πραγματοποίηση αυτής της διαδικτυακής εκδηλωσης 

συνεργάστηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, την Ελλάδα, 



την Αλβανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, τη Σερβία, την Ουκρανία, τη 

Ρουμανία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Πολωνία, τη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα 

των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία 

μπορείτε να τα δείτε κάνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://padlet.com/gaiagiorgetti59/6ys2gplirwwm.  

 

 

 

Η συντονίστρια της δράσης,  

Μαρία Τσιαμτσιούρη 

εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας  
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