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Κύριοι Καθηγητές,
Κύριοι Εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Κύριοι Εκπρόσωποι του Μουσείου Τσαλαπάτα,
Κύριοι Εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς
Κύριε Πρόεδρε της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου,
Κυρίες και Κύριοι,
Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω, εκπροσωπώντας το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της
Ελλάδος, την πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς και
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, να διοργανώσουν τη σημερινή ημερίδα για τη
διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο σχολείο και στο μουσείο.
Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι το Ολοκαύτωμα, δηλαδή η κρατικά οργανωμένη
συστηματική δίωξη και εξόντωση του Εβραϊσμού της Ευρώπης από την Ναζιστική
Γερμανία και τους συνεργάτες της μεταξύ των ετών 1933 και 1945, είναι ένα φαινόμενο
μοναδικής σύλληψης του απόλυτου κακού, και καταλαβαίνουμε ότι –ακριβώς γι’αυτό- η
διδασκαλία του παρουσιάζει δυσκολίες και προκλήσεις: μεταξύ άλλων, στην διδασκαλία
του Ολοκαυτώματος θα πρέπει να διακρίνονται οι διαφορές μεταξύ του Ολοκαυτώματος
και των άλλων γενοκτονιών, οι όποιες συγκρίσεις με τις άλλες γενοκτονίες θα πρέπει να
γίνονται με μεγάλη προσοχή, ενώ θα πρέπει να ορίσουμε και ποια μπορεί να είναι η
χρήση των μαρτυριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατανοούμε, επίσης, ότι η διδακτική προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου
κεφαλαίου της ανθρώπινης ιστορίας είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη, σε μια Ευρώπη
που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση και την άνοδο της ακροδεξιάς και των
ακραίων ιδεολογιών. Σε μια Ευρώπη που ακόμα δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από
αντισημιτικές ρητορείες και στερεότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, ας σημειώσουμε ότι
θεωρούμε πολύ σημαντική για την ορθή διδασκαλία του Ολοκαυτώματος την Σύμβαση
που μόλις υπογράφηκε ανάμεσα στο Ίδρυμα Γιάντ Βασέμ, το Εβραϊκό Μουσείο της
Ελλάδος και το Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζουμε ότι η συνδρομή του Γιάντ Βασέμ -αυτού
του σημαντικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου που δραστηριοποιείται στον
τομέα της διάσωσης των ιστορικών ντοκουμέντων του Ολοκαυτώματος, των μαρτυριών
των επιζώντων, την διατήρηση της μνήμης των θυμάτων, την αναγνώριση των «Δικαίων
των Εθνών» και την εκπαίδευση, θα είναι σημαντική για όλους τους εκπαιδευτικούς που
καλούνται να διδάξουν το Ολοκαύτωμα αλλά και να αρθρώσουν έναν στιβαρό λόγο
εναντίον του αντισημιτισμού και κάθε μισαλλοδοξίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ
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ότι θα είναι σημαντική και η συμβολή του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ και
Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που είναι υπό ανέγερση στη
Θεσσαλονίκη.
Η σημερινή ημερίδα, με την πλούσια και πολύπλευρη θεματολογία της, μας κάνει
να αισιοδοξούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκεται από δω και πέρα το
Ολοκαύτωμα στα σχολεία, να πιστεύουμε ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα
κάνουν χρήση των προγραμμάτων που προσφέρονται από το Γιάντ Βασέμ, αλλά και τα
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στην Αθήνα κα τη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε ότι όλη αυτή
η εκπαιδευτική διαδικασία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κάθε είδους ρατσισμού.
Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σολομών Παρέντε
Μέλος Δ.Σ. του ΚΙΣΕ
Πρόεδρος Κοινοτικής Συνέλευσης
Ι.Κ. Θεσσαλονίκης
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