ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, οι οποίοι θα επιμορφωθούν γύρω από το Ολοκαύτωμα των
Εβραίων και θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε μαθητές σχολείων των δύο χωρών, μέσα
από βιωματικές δράσεις και εκδηλώσεις, ξεκίνησε στις 19.10.2017, στη Θεσσαλονίκη,
συνέδριο με θέμα «Το Ολοκαύτωμα ως σημείο εκκίνησης».Το Συνέδριο, που έχει μορφή
σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς, διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία
Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Γαλλίας, το
Μουσείο Ολοκαυτώματος της ΠΓΔΜ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Συμμετέχουν ως ομιλητές πανεπιστημιακοί
και εκπρόσωποι ιδρυμάτων και ινστιτούτων του Ολοκαυτώματος από ευρωπαϊκές χώρες,
την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ.

Ο γγ Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος παρέστη στην έναρξη του Συνεδρίου,
δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι Ελλάδα και ΠΓΔΜ μπορούν να
βρουν κοινά σημεία συνεργασίας, κοινούς τόπους για να χτίσουν κάτι. Ένα από αυτά είναι
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, καθώς, όπως εξήγησε, «οι Εβραίοι της Ελλάδας και οι Εβραίοι
της ΠΓΔΜ είχαν την ίδια μοίρα, την ίδια τραυματική εμπειρία, συγκεντρώθηκαν και
οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα του Άουσβιτς».

Στόχος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μέσω του Συνεδρίου, είναι τόσο η
συνεργασία των δύο χωρών γύρω από αυτό το ιστορικό θέμα, όσο και οι επιμέρους δράσεις
στα σχολεία τους. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο διδάκτορας Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο της
Γενεύης, Λέον Σαλτιέλ, παρουσίασε αποτελέσματα δύο ερευνών που πραγματοποίησαν
τέσσερις Έλληνες ακαδημαϊκοί (Γιώργος Αντωνίου, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ στην έδρα
Εβραϊκών Σπουδών, Σπύρος Κοσμίδης, λέκτορας πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ηλίας
Ντίνας, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και
Λέον Σαλτιέλ) και έγιναν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (2014-15 η πρώτη και 2017 η
δεύτερη), καταγράφοντας την έκφραση αντισημιτικών στερεοτύπων στην Ελλάδα. Οι
έρευνες έγιναν σε τυχαίο δείγμα 1.000 ατόμων, όλων των ηλικιών, φύλων και περιοχών της
επικράτειας.

«Μία έρευνα είναι μία φωτογραφία της στιγμής. Μεταξύ των δύο ερευνών παρατηρείται
μία βελτίωση ως προς τα αισθήματα αντισημιτισμού στην Ελλάδα, της τάξης του 5-10%.
Γενικότερα, η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται σε ποσοστό 60-70% να εκφράζει αντισημιτικά
στερεότυπα» ανέφερε ο κ. Σαλτιέλ και πρόσθεσε: «Αυτή η βελτίωση δείχνει ότι αν
πράγματι δημιουργηθούν σεμινάρια εκπαιδευτικά όπως το σημερινό, αυτό βοηθά τους
πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά θέματα και να λειτουργούν ορθότερα».
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Σε ό,τι αφορά τη θυματοποίηση και το Ολοκαύτωμα σε σχέση με τις καταστροφές του
ελληνισμού (Μικρασιατική Καταστροφή, Ποντιακή Γενοκτονία, Εμφύλιος), διαπιστώνεται
ότι δημιουργείται μία δυσφορία για τη μη αναγνώριση των ελληνικών βιωμάτων που φέρνει
ένταση και δημιουργεί αισθήματα αντισημιτισμού στην ελληνική κοινή γνώμη, κατέληξε ο κ.
Σαλτιέλ.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.
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