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Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – Ερευνητικό Κέντρο, οργανώνει και υλοποιεί
αποκλειστικά για το τρέχον σχολικό έτος 2018-19 εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου
και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Εκπαιδευτικό Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ιστορία
και τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος.

Στο πλαίσιο αυτής της κοινής δράσης που ως σκοπό της έχει τη σύνδεση του
Ολοκαυτώματος με τη σύγχρονη πραγματικότητα των μαθητών/τριών, τα συναισθήματά
τους και τον κώδικα των ηθικών τους αξιών, διοργανώθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς
και με την εποπτεία του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου Δρ. Παντελή
Καλαϊτζίδη, εκπαιδευτική επίσκεψη στη Συναγωγή Βόλου στις 16 Απριλίου 2019, όπου οι
μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της
παραπάνω δράσης Γκούρου Αγγελική (ΠΕ02) 8 ο ΓΕΛ Βόλου, Ζαρκάδα Γιαννούλα (ΠΕ02)
ΓΕΛ Καναλίων, Καπραβέλου Αλεξία (ΠΕ02) ΓΕΛ Σκοπέλου, Μελισσουργού Βασιλική (ΠΕ02)
3o ΓΕΛ Βόλου, Μούρτζη Αλεξάνδρα (ΠΕ02) ΓΕΛ Αγριάς και Παπανικολάου Δημήτριος (ΠΕ01)
ΓΕΛ Καναλίων, καθώς και η υπεύθυνη υλοποίησης του Προγράμματος εκ μέρους της
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Τάνια Αβέλλα (ΠΕ01), ξεναγήθηκαν από τον κ. Μάκη
Μωϋσή, εκτελούντα χρέη θρησκευτικού λειτουργού.

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος που προέκυψε από σειρά ερωτημάτων και αποριών που οι
μαθητές/τριες εξέφρασαν γύρω από όσα είδαν, άκουσαν και προηγουμένως μελέτησαν για
τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία της συγκεκριμένης κοινότητας. Στη συνέχεια ο
πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου κ. Μαρσέλ Σολομών καλωσόρισε τους/τις μαθητές/τριες στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα της συγκεκριμένης
επίσκεψης η κ. Ρούλα Κονέ με ζωντανό και γλαφυρό αφηγηματικό λόγο μοιράστηκε τη
«Μαρτυρία διάσωσης» της οικογένειάς της, διεγείροντας τα συναισθήματα όλων.
Κατά τη συνδιδασκαλία που ακολούθησε με θέμα "Συνθέτοντας & ζωντανεύοντας ιστορίες
μνήμης – Παιδί και Ολοκαύτωμα" και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών
επιτεύχθηκε η αλληλογνωριμία και η εμπλοκή τους ανεξάρτητα από το σχολείο προέλευσής
τους, μέσα από τεχνικές δημιουργίας της ομάδας. Επίσης, έχοντας ως κεντρική έννοια
επεξεργασίας τον όρο «στερεότυπα», επιχειρήθηκε η διερεύνηση τόσο των αιτιών όσο και
των συνεπειών που οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, καθώς και οι προκαταλήψεις προκαλούν
παγιδεύοντας τη σκέψη.
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Στις 8 Μαΐου 2019, η ομάδα επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ) στην
Αθήνα, όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό του Πιλοτικού Προγράμματος. Οι
μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από την Αρχαιολόγο – Ειδική Ερευνήτρια
του ΕΜΕ κα Αναστασία Λουδάρου την ιστορική παρουσία της Εβραϊκής Κοινότητας στην
Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου και μέσα από τα
εκθέματα της μόνιμης συλλογής ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό και των
άλλων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελλάδας, χάρη στη σχετική παρουσίαση της κας Οριέττας
Τρέβεζα, υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσα από πλούσια
φωτογραφικά και άλλα εκθέματα είχαν μια πρώτη σύνδεση με την πραγματικότητα του
Ολοκαυτώματος από την ιστορικό και ειδική ερευνήτρια του ΕΜΕ Αλεξάνδρα Πατρικίου, η
οποία στη συνέχεια πραγματοποίησε προπαρασκευαστικό σεμινάριο στους δέκα μαθητές
και μαθήτριες και τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς που θα τους/τις συνοδεύσουν στο
«Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς – Μπίρκεναου» στην Πολωνία. Στο τέλος προσφέρθηκε σε
όλους του μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς τους σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Η ομάδα, μετά από περιπατητική περιήγηση στο κέντρο της Αθήνας, κατέληξε στη
νεότερη Σεφαραδίτικη Εβραϊκή Συναγωγή “Μπεθ Σαλώμ” που χτίστηκε το 1935, ενώ
ακριβώς απέναντί της βρίσκεται η Ρωμανιώτικη Συναγωγή “Ετς Χαΐμ”, κτίσμα του 1904. Ο
Ραββίνος Γκαμπριέλ Νεγρίν υποδέχτηκε την ομάδα και αφού έκανε σύντομη ιστορική
αναδρομή της Κοινότητας των Αθηνών, έδωσε χρόνο στους μαθητές/τριες και απάντησε
στα ερωτήματα και τις απορίες τους. Επίσης, οι εθελοντές κα Έμμα Μέκιου και κ. Σολομών
Ερρέρα της Ισραηλιτικής Κοινότητας των Αθηνών μοιράστηκαν πληροφορίες για τις
θρησκευτικές λειτουργίες και τα ιερά κειμήλια, τις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα της
Εβραϊκής παράδοσης. Οι αφηγήσεις τους για την ιστορική διαδρομή και τη διασπορά του
Εβραϊκού λαού, τα δεινά και τον ανηλεή διωγμό που υπέστη από το ναζιστικό καθεστώς της
Γερμανίας, αλλά και τη δύναμη ψυχής και το ήθος που επέδειξε, αποτέλεσαν έναυσμα για
προβληματισμό και για αναθεώρηση της σκέψης και της συμπεριφοράς. Όπως τονίστηκε,
όλα αυτά θεμελιώνουν την ουσία του πολιτισμού μας και αποτελούν ασπίδα προστασίας
απέναντι στο ρατσιστικό μένος, τη μισαλλοδοξία και την απανθρωπιά.

Την Τετάρτη 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εμπλεκομένων στο Πιλοτικό
Πρόγραμμα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στα Μελισσάτικα Βόλου προκειμένου να
γίνει διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας του Προγράμματος, καθώς και να
προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών των
μαθητών/τριών καθώς και οι τρόποι διάχυσης της εμπειρίας τους από τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα και την εκπαιδευτική - προσκυνηματική επίσκεψη στο Άουσβιτς. Επιπλέον,
συζητήθηκαν λεπτομερώς οι άξονες παρουσίασης όλης της δράσης που θα γίνει σε επίσημη
εκδήλωση η οποία θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου σε αίθουσα εκδηλώσεων στο κέντρο του
Βόλου.
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Τέλος, στις 2 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία, η
τελετή Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος “March of the Living”, με επίσημο
τιμώμενο πρόσωπο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Στην
παραπάνω τελετή και ως συνέχεια των δράσεων του Προγράμματος μετείχε εκ μέρους της
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου η Υπεύθυνη υλοποίησης κα Τάνια Αβέλλα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα Ακαδημία Θεολογικών Σπουρών Βόλου - Ερευνητικό Κέντρο ,
24.5.20219
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