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Ο γαλλικός οργανισμός Memorial de la Shoah, το έργο του οποίου είναι αφιερωμένο στην
ιστορία των Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν στις 5 ως 7 Ιουλίου 2022 το διεθνές σεμινάριο «Το
Ολοκαύτωμα ως αφετηρία».

Η δράση φιλοξενήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ στο Ιμαρέτ της Καβάλας και
συγκέντρωσε Έλληνες, Βούλγαρους και Βορειομακεδόνες εκπαιδευτικούς που
παρακολούθησαν μια σειρά από σεμινάρια κατάρτισης γύρω από τη διδασκαλία της
νεότερης ιστορίας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν η Βουλγαρική Ένωση Εκπαιδευτικών
Ιστορίας και το Ταμείο Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Βόρειας Μακεδονίας. Η
πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από την Claims Conference, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το διεθνές πρόγραμμα «Το Ολοκαύτωμα ως αφετηρία» υλοποιείται από το 2015 και
περιλαμβάνει σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ
χωρών με δύσκολες ή αντικρουόμενες μνήμες, σε συνεργασία με τοπικές εκπαιδευτικές
αρχές και ΜΚΟ. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους
καταπολέμησης των ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων που σημειώνονται στις
σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γι’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί, λόγω του ρόλου τους στη
μετάδοση γνώσεων στις μελλοντικές γενιές, τίθονται στο επίκεντρο του προγράμματος.

Ιστορικοί και μελετητές από πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και
της Ευρώπης παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τη νεότερη ιστορία των
συμμετεχουσών χωρών. Πέρα από το Ολοκαύτωμα και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην
Ευρώπη, τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς απασχόλησαν οι επιπτώσεις του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου στα Βαλκάνια, ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και οι αντισημιτικές
πολιτικές στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου σεμιναρίου, διεξήχθησαν ακόμη εργαστήρια δημιουργίας
κοινότητας και αντιμετώπισης αμφιλεγόμενων ζητημάτων στη σχολική τάξη. Τη δεύτερη
ημέρα του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στην ιστορική κωμόπολη
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του Δοξάτου, στον Νομό Δράμας, όπου το 1913 σημειώθηκε μια από τις πιο μελανές
σελίδες των Βαλκανικών Πολέμων, με τη σφαγή των κατοίκων και την πυρπόληση του
χωριού από τον βουλγαρικό στρατό.
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