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Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία. 

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Εβραίων θυμάτων του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. 

Ειδικότερα, τιμούμε τη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα 

θανάτου, όπου και εξοντώθηκε περίπου το 85% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας, ένα 

από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.  

Ευχαριστώ θερμά την ΙΚΑ για την πρόσκληση να είμαι ομιλήτρια σε αυτή την συγκινητική 

και βαθιά ανθρώπινη εκδήλωση. 

Στην ομιλία μου, που θα προσπαθήσω να είναι σύντομη, θα επικεντρωθώ στο ζήτημα της 

διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος, συγκεκριμένα θα επιχειρήσω να αναλύσω τη θέση του 

στην ελληνική εκπαίδευση, τη διεθνή σχετική εμπειρία καθώς και το περιεχόμενο, τη 

μέθοδο και τους στόχους ενός παρόμοιου μαθήματος. 

Πως είναι δυνατό να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας το Ολοκαύτωμα, ένα γεγονός 

«αδιανόητο» για τη βαρβαρότητά του, το οποίο αντιμετωπίστηκε με συνειδητή ή 

ασυνείδητη λήθη (και από τους ίδιους τους επιζώντες) αλλά και με απόρριψη και άρνηση; 

Ποιο αφηγηματικό κείμενο, ποιες πηγές, ποια διδακτική μέθοδος θα χρησιμοποιηθούν και 

ποιοι θα είναι οι στόχοι αυτής της διδασκαλίας; Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι πρωτότυπα. 

Έχουν απασχολήσει μια εκτεταμένη βιβλιογραφία σε πολλές γλώσσες, αναλυτικά 

προγράμματα σε όλο τον κόσμο καθώς και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Ωστόσο, στη χώρα μας, πρόσφατα μόνο εντοπίζουμε σχετική ερευνητική και εκδοτική 

δραστηριότητα. 

Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει τις διεθνείς οδηγίες για τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος, 

υπάρχουν συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς, και το θέμα αναφέρεται στα αναλυτικά 
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προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια. Εντούτοις, οι αναφορές μέσα στα σχολικά βιβλία 

είναι ελάχιστες, διάσπαρτες και ασαφείς. Το βασικό πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι 

σε κανένα από τα σχολικά εγχειρίδια και των τριών βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης 

δεν προσφέρεται εμβάθυνση και ερμηνεία σχετικά με τις ιστορικές αιτίες του 

Ολοκαυτώματος. Επίσης, για λόγους που προσιδιάζουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, το κεφάλαιο για τον Β΄ΠΠ σπάνια διδάσκεται. Οι εκπαιδευτικοί, υπό την πίεση να 

«καλύψουν την ύλη» σε ελάχιστο χρόνο, αλλά και ανεπαρκώς επιμορφωμένοι, δεν είναι 

πρόθυμοι να αναπληρώσουν τα κενά των εγχειριδίων. 

Αυτή είναι η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα ερωτήματα που αυθορμήτως θα 

διατυπώναμε είναι:  

πρώτον, γιατί άραγε παρατηρείται αυτή η υποβάθμιση του Ολοκαυτώματος ως διδακτικού 

αντικειμένου στο ελληνικό σχολείο;  

Και  δεύτερον, είναι απαραίτητο να διδάσκεται και αν ναι, με ποιο στόχο; 

Οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα είναι πολύπλοκες και απαιτούν εκτενή ανάλυση. Θα 

προσπαθήσω να το κάνω ευσύνοπτα. 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα  -δηλ. γιατί παρατηρείται υποβάθμιση του 

Ολοκαυτώματος ως διδακτικού αντικειμένου- θα πρέπει να αναζητηθεί καταρχάς στη 

μνήμη και την ιστοριογραφία του Ολοκαυτώματος. 

Η μνήμη του Ολοκαυτώματος διατηρείται μέσω των επιζώντων, οι οποίοι όμως συνεχώς 

λιγοστεύουν. Όλο και περισσότερο λοιπόν η μνήμη αυτή υπάρχει ως «μετα-μνήμη», 

δηλαδή μέσω της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η θέση των απογόνων είναι κρίσιμη.  

Όπως γράφει ο Αλέν Φινκιελκρώ, «Άλλοι είχαν υποφέρει, κι εγώ, επειδή ήμουν απόγονός 

τους, έδρεπα όλο το ηθικό όφελος. Η καταγωγική συγγένεια με καθιστούσε ανάδοχο της 

γενοκτονίας, μάρτυρά της και σχεδόν θύμα της».  

Έχουν γραφτεί πολλά για την τραυματική μνήμη και τη μετάδοσή της. Παρά τη 

διαδεδομένη αντίληψη περί «αυθεντικότητας» της μνήμης, ελλοχεύει ο κίνδυνος η μνήμη 

να παραγάγει νέους μύθους ή να μυθοποιήσει το παρελθόν. Το αντίθετο της μνήμης δεν 

είναι η λήθη αλλά η ψευδομνήμη.  
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Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μετάβαση από τη μνήμη στην ιστορία. Την περιγράφει με 

εξαιρετική ακρίβεια ο Ζακ Ασσούν: 

«αν ο πρώτος χρόνος είναι ο χρόνος της σιωπής, κι ο δεύτερος είναι ο χρόνος της μνήμης 

και της συλλογής των ξεχωριστών αφηγήσεων, υπάρχει ένας τρίτος χρόνος που, 

συγκροτώντας το «αξιομνημόνευτο», θεμελιώνει μια ιστορία που μπορεί να γίνει 

παγκόσμια, και η οποία επιτρέποντας στο υποκείμενο να απαλλαγεί από την προσωπική 

του οδύνη, του δίνει τη δυνατότητα να ανασυνδεθεί με τη ζωή».  

Πως όμως γράφεται αυτή η παγκόσμια ιστορία του Ολοκαυτώματος; Και ποια είναι 

ειδικότερα η ελληνική ιστορία; 

  

Η ιστορική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος αποτέλεσε εξαρχής ένα ζήτημα ακραία 

διχαστικό που έχει οδηγήσει στα δικαστήρια αρνητιστές και αντιπάλους, έχει προκαλέσει 

αποφάσεις κοινοβουλίων και σαφώς υπερβαίνει αμιγώς ιστοριογραφικά και παιδαγωγικά 

ζητήματα. Στην περίπτωση της έρευνας και της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος, η 

ιστορική ανάλυση δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι είναι στεγανή σε ηθικές και πολιτικές 

επιλογές, ενώ ακόμη πιο δύσκολο είναι να υιοθετηθεί μια «πολιτικώς ορθή» αφήγηση. 

Απέναντι στο Ολοκαύτωμα δεν νοείται ουδετερότητα. 

 

Η ελληνική ιστορία μέχρι πρόσφατα είχε ελάχιστα ασχοληθεί με τους Εβραίους που 

κατοικούσαν επί αιώνες δίπλα-δίπλα με τους χριστιανούς Έλληνες. Μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε ότι οι Εβραίοι υπήρξαν μια «αόρατη» ομάδα για την ελληνική ιστορία, μαζί 

με άλλες αλλόθρησκες ή ετερόδοξες ή αλλόγλωσσες μειονότητες. Εντάσσονται λοιπόν σε 

εκείνες τις εύγλωττες σιωπές των ελληνικών σχολικών βιβλίων, που επιβεβαιώνουν τον 

ελληνοκεντρισμό, την φαντασιακή εικόνα της εθνικής ομοιογένειας, την απουσία από την 

αφήγηση του συλλογικού παρελθόντος όσων δεν εντάσσονται πλήρως στην 

ελληνορθόδοξη ταυτότητα.  

Αφετέρου, υπήρχε διάχυτη η εντύπωση ότι το Ολοκαύτωμα αφορούσε κάποιους «άλλους», 

απομακρυσμένους στο χώρο, εκτός ελληνικής κοινωνίας. Η αφήγηση του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου μέσα από το πρίσμα της Εθνικής Αντίστασης άφηνε στο περιθώριο τις 

«σκοτεινές» πλευρές αυτής της περιόδου. Δεδομένου ότι ο ναζισμός εκπροσώπησε για τη 

μεταπολεμική ευρωπαϊκή μνήμη το «απόλυτο» κακό, ήταν απαραίτητη για την κάθε εθνική 
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αυτο-εικόνα η ενίσχυση της αντιστασιακής πλευράς του συλλογικού παρελθόντος. Στην 

ελληνική περίπτωση, εξάλλου, η ερμηνεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επικαθορίστηκε 

από την ερμηνεία του Εμφυλίου από νικητές και ηττημένους αντίστοιχα. Και στις δύο 

εκδοχές πάντως, για διαφορετικούς λόγους, το Ολοκαύτωμα δεν εντάχθηκε οργανικά στο 

σχετικό αφήγημα. Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο ελληνικό σχολείο έχει 

αναπόφευκτα επηρεαστεί από αυτή την παράδοση της εθνικής ιστοριογραφίας. 

Θα ήθελα ωστόσο να σημειώσω εδώ ότι η ιστορία των Εβραίων δεν θα πρέπει να 

εξαντλείται στο θέμα του Ολοκαυτώματος: για να αποκτήσουν τα θύματα πρόσωπο και να 

εξανθρωπιστούν, παρά τη μαζική βιομηχανική εξόντωση, είναι απαραίτητο να διηγηθούμε 

την ιστορία τους πριν από το αποτρόπαιο γεγονός. Να μη μιλήσουμε μόνο για τον θάνατο.  

Και βεβαίως η ιστορία του ολοκαυτώματος δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των 

θυμάτων και των επιγόνων τους αλλά της ευρύτερης κοινωνίας και εν τέλει της οικουμένης. 

Δεύτερο ερώτημα που έθεσα 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος: γιατί και πώς να διδάξουμε το Ολοκαύτωμα 

Η διδασκαλία τραυματικών ιστορικών γεγονότων έχει απασχολήσει τόσο την ιστορική όσο 

και την παιδαγωγική επιστήμη, ενώ έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο δημόσιας 

αντιπαράθεσης. Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος εμπλέκει ιστοριογραφικά, παιδαγωγικά 

αλλά και πολιτικά και ηθικά ζητήματα, συνιστώντας πραγματική πρόκληση για τον 

εκπαιδευτικό. Οπωσδήποτε το Ολοκαύτωμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστή και 

μοναδική περίπτωση, η διδασκαλία του όμως μπορεί να λειτουργήσει παραδειγματικά για 

άλλες περιπτώσεις.  

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μπορεί να θεωρηθεί οικουμενική, ως προς το μήνυμα 

που μεταδίδει στις νέες γενιές. Το ιστορικό αυτό μάθημα έχει πράγματι παγκόσμια 

εμβέλεια γιατί διδάσκει παγκόσμιες αξίες. Είναι όμως ένα μάθημα δύσκολο, μια 

πραγματική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, όχι μόνο γιατί καλείται να διδάξει ένα 

«αδιανόητο» ιστορικό γεγονός σε μικρά παιδιά αλλά και γιατί, μέσα από το μάθημα αυτό, 

θα πρέπει να τα οδηγήσει στην πλήρη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις 

φωτεινές και σκοτεινές πλευρές της. Αφετέρου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να πείσει τους 

μαθητές για τη σχέση αυτού του ιστορικού μαθήματος με τη ζωή τους στο παρόν και στο 
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μέλλον. Παρόλο που αυτό ισχύει για το μάθημα της ιστορίας συνολικά, δεδομένου ότι τα 

παιδιά εν γένει θεωρούν ότι η ιστορία είναι ένα μάθημα που λίγο τους αφορά σήμερα, 

ισχύει ειδικότερα για το Ολοκαύτωμα, λόγω της ακρότητας του γεγονότος.  

Ο εκπαιδευτικός, συνεπώς, θα πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές ότι, ενώ το Ολοκαύτωμα 

υπήρξε πράγματι ένα μοναδικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, εντούτοις 

ιδεολογίες που συνδέονται μαζί του, όπως ο φασισμός, ο ρατσισμός και αντισημιτισμός 

δεν πέθαναν το 1945, με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της ναζιστικής 

Γερμανίας. Εξακολουθούν να επιβιώνουν και να αναβιώνουν σε διαφορετικά σημεία της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια συγκυρία σαν τη σημερινή, που πολλές 

χώρες δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Στη χώρα μας, η άνοδος της Χρυσής Αυγής 

επιβεβαιώνει την επιβίωση και την αναβίωση της ναζιστικής ιδεολογίας,  ένα φαινόμενο 

απέναντι στο οποίο δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και αδρανείς. 

Η διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα είναι λοιπόν πρωτίστως ένα μάθημα πολιτικής αγωγής, 

στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές θα πρέπει να δουν την ιστορία ως καθοριζόμενη από 

τους ανθρώπους και όχι ως αναπόφευκτη και να στοχαστούν σε θέματα συλλογικής 

ευθύνης. Οι μαθητές θα πρέπει, επίσης, να καταλάβουν γιατί κάποιοι άνθρωποι βλέπουν 

την καταδίωξη κάποιων άλλων ως θέμα που τους αφορά και επιλέγουν να παρέμβουν υπέρ 

τους –αυτό αποτελεί κεντρικό συστατικό της πολιτικής αγωγής. Συνεπώς, οι μαθητές  

μπορούν να αναπτύξουν, μέσα από αυτό το μάθημα, την ικανότητα να ξεχωρίζουν την 

αδικία, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και την κατάχρηση εξουσίας. 

Συνοψίζοντας: 

Οι στόχοι της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος εναρμονίζονται με τους στόχους της 

διδασκαλίας της ιστορίας, της πολιτικής αγωγής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Γενικεύοντας, θα εντοπίζαμε ως πρώτο στόχο την κατανόηση των άλλων, δηλαδή εν τέλει 

του εαυτού μας και του δυτικού πολιτισμού στον οποίο ανήκουμε. Σύμφωνα με τον 

δεύτερο στόχο, η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος αποτελεί τμήμα της ευρύτερης παιδείας 

μας γιατί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τις αξίες που 

μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές αλλά και από τις οποίες εμπνέονται οι δικές μας πράξεις.  
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