ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Στις 4 και 5 Μαρτίου 2016 διοργανώθηκε στην Καβάλα, υπό την αιγίδα του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Καβάλας, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα
«Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στην κλίμακα του τοπικού: η εβραϊκή κοινότητα της
Καβάλας», το οποίο φιλοξενήθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας (ΛΕΚ).

Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου στις 4.3.2016 ξεκίνησε με εισηγήσεις από τον λέκτορα
Διδακτικής της Ιστορίας Δ.Π.Θ. κ. Άγγελο Παληκίδη με θέμα «Ποιος φοβάται τους
νεκρούς;», την ιστορικό, καθηγήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κα Οντέτ
Βαρών-Βασάρ με θέμα «Ελληνοεβραίοι στην Κατοχή: εκτόπιση, αντίσταση, επιβίωση.
Ιστορία και μνήμη», τον διδάκτορα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ. κ. Βασίλη
Ριτζαλέο με θέμα «Οι Εβραίοι της Καβάλας: η ιστορία μιας λησμονημένης κοινότητας» και
την λέκτορα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Δ.Π.Θ. κα Βάλια Κραββά με θέμα «Δύο εβραίες
θυμούνται: η διαχείριση της πείνας στην Ελλάδα της Κατοχής μέσα από αφηγήσεις ζωής».
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε ο κ. Αγγ. Παληκίδης. Η
πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με δεξίωση την οποία ευγενικά επιμελήθηκαν και προσέφεραν
οι κυρίες του ΛΕΚ, με επικεφαλής την πρόεδρο κα Σαμαρά, καθώς και ομοθρήσκων κυριών
από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες ετοίμασαν παραδοσιακά σεφαραδίτικα
εδέσματα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σεμιναρίου, την επόμενη μέρα 5.3.2016, έγινε
ξενάγηση από τον κ. Β. Ριτζαλέο στα αξιοθέατα της Καβάλας και ακολούθησε η έναρξη των
εργασιών με κεντρικό θέμα την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών στη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος. Η αρχική εισήγηση με θέμα «Βασικές αρχές και μεθοδολογία της
προσέγγισης των μαρτυριών» έγινε από τον κ. Αγγ. Παληκίδη και στη συνέχεια στο πλαίσιο
της ενότητας «Οι μαρτυρίες στο επίκεντρο», έγιναν ομιλίες από τον κ. Αλέξανδρο Σιμχά
με καταγωγή από την Καβάλα, ο οποίος περιέγραψε τις προσωπικές του εμπειρίες ως
κρυμμένο παιδί κατά την περίοδο της Κατοχής και την κα Ο. Βαρών με θέμα «Δύο
οικογενειακές ιστορίες: τι μας διδάσκει η μικροϊστορία». Παρουσιάστηκαν επίσης
αποσπάσματα από βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του τελευταίου εβραίου Καβαλιώτη
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επιζώντα Σαμπετάι Τσιμίνο. Ακολούθησε ομιλία του συγγραφέα Μισέλ Φάϊς με θέμα
«Μνήμη, ένα εργαστήρι επιβίωσης. Ανάμεσα στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία».

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλήθηκε η θεατρικοποιημένη παράσταση «Πέστροφα
Δουνάβεως».

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου χαιρετισμό απηύθυναν η Δήμαρχος Καβάλας κα
Δήμητρα Τσανάκα, ο αντιπρόεδρος του ΚΙΣΕ και πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Ι.Κ.
Θεσσαλονίκης κ. Σολομών Παρέντε, ο καθηγητής οφθαλμολογίας στο Α.Π.Θ. κ. Συμεών
Λάκε και ο ιστοριοδίφης κ. Βίκτωρ Βενουζίου.

Στο σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των κ. Βίκτωρ Βενουζίου,
Συμεών
Λάκε, Αλέξανδορυ Σιμχά, συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί, φορείς της πόλης, καθώς και
πλήθος κόσμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στην κλίμακα του
τοπικού: η εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας» (4-5 Μαρτίου 2016)
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