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Η αντιμετώπιςη του Αντιςημιτιςμοφ ςτην Ελλάδα, Διοργάνωςθ, Κδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία 
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Για τη Διδαςκαλία εβραϊκών θεμάτων και του Ολοκαυτώματοσ 
Eλένη Χοντολίδου, Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια ΑΠΘ, Πρόεδροσ τησ Α΄ Κοινότητασ του Δήμου 
Θεςςαλονίκησ  
 
Η ζκκεςθ είναι πολφ χριςιμθ και εφχομαι τθν επόμενθ φορά να προχωριςει ςε περιςςότερο βάκοσ 
χρθςιμοποιώντασ ΚΑΙ ποιοτικζσ μεκόδουσ ζρευνασ, όπωσ ςυνεντεφξεισ, αφθγιςεισ ηωισ, κ.ο.κ. 

Μετά από κάποια χρόνια εμπειρίασ εφαρμογισ και διδαςκαλίασ κεμάτων εβραϊκοφ ενδιαφζροντοσ ζχω 
καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι τα εβραϊκά κζματα και δθ το Ολοκαφτωμα πρζπει να διδάςκονται 
“across the curriculum”, δθλαδι ςε όλα τα μακιματα: Ιςτορία, Λογοτεχνία, Φιλοςοφία, Ηκικι, Σζχνθ, 
ςτισ ςχολικζσ γιορτζσ κ.ο.κ. και όχι ωσ μεμονωμζνο project. Ο λόγοσ είναι ότι θ περικωριοποίθςι τουσ 
ςε επετείουσ και ςε μεμονωμζνα project κα καταςτιςει τθ διδαςκαλία τουσ περικωριακι. Εμείσ 
κζλουμε το αντίκετο: θ διδαςκαλία του Ολοκαυτώματοσ και τα διδάγματα που προκφπτουν από αυτό 
ζχει νόθμα να εμποτίςουν ολόκλθρο το ςχολικό πρόγραμμα.  

Σα ςυνζδρια, ςεμινάρια και θμερίδεσ που γίνονται για εκπαιδευτικοφσ ζχουν νόθμα μόνο όταν 
παρουςιάηουν ς’ αυτά οι εκπαιδευτικοί τισ εργαςίεσ που ζχουν εκπονιςει και ανταλλάςουν τισ καλζσ 
τουσ πρακτικζσ και όχι να ακοφν ξανά και ξανά από κακζδρασ διδαςκαλίεσ. Είμαςτε ςτθν εποχι που θ 
πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο είναι άφκονθ και ζγκυρθ. Είναι καιρόσ να δοφμε τι γίνεται ςτθ ςχολικι 
τάξθ. 

Σο Ολοκαφτωμα δεν ζχει νόθμα να διδάςκεται ςε αντιπαράκεςθ με άλλεσ γενοκτονίεσ, κακώσ ο πόνοσ 
δεν είναι ςυγκρίςιμοσ μεταξφ των πλθκυςμών που ζχουν υποφζρει. Αντικζτωσ, πρζπει να διδάςκεται 
ςτο κοινωνικό και ιςτορικό του πλαίςιο ώςτε να κατανοιςουν όλεσ οι μακιτριεσ και όλοι οι μακθτζσ τθ 
μακραίωνθ παρουςία των Εβραίων ςτθν Ελλάδα: Ρωμανιωτών, εφαραδιτών, Αςκενάηι, τθ ςθμαςία 
του ναηιςμοφ και τθν αξία των ιδεών τθσ ελευκερίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

 

Παράδειγμα αναίρεςησ ςτερεοτυπικήσ αντίληψησ 

Η εκπαίδευςθ οφείλει να ελζγχει δοξαςίεσ και ςτερεότυπα που υπάρχουν –μεταξφ άλλων– και για τουσ 
Εβραίουσ. Λ.χ. οι Εβραίοι με τουσ «γνωςτοφσ τρόπουσ» ζχουν επιβλθκεί διεκνώσ ωσ βιολιςτζσ. Με τον 
ορκό λόγο οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα μάκουν τον λόγο για τον οποίο τα πρώτα ονόματα ςτο βιολί 
ςυμπεριλαμβάνουν και πολλοφσ Εβραίουσ. Σο βιολί εντάςςεται ςτθν εβραϊκι μουςικι κουλτοφρα, 
κακώσ οι Εβραίοι υπιρξαν πάντοτε νομάδεσ και είναι το μικρότερο μουςικό όργανο που μπορεί να 
μεταφερκεί… 
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