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«Ολοκαύτωμα και τραυματικές εμπειρίες»  
 
 

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 19:30 μ.μ.  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕΚ. 
«Φιλιά εις τα παιδιά»  
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
Ο Γιώργος Κόκκινος εργάζεται ως καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), διδάσκοντας 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας. 
Η επιστημονική του δραστηριότητα αφορά την ιστορία των πολιτικών ιδε-
ών τον 19ο και τον 20ό αιώνα, τη διδακτική της ιστορίας, την ιστορία των 

αντιλήψεων για το σώμα και τη σωματική αγωγή και την ιστορία της       εκπαίδευσης. 
Είναι μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών 
της Εκπαίδευσης, της Historical Association, της International Society for History Dida-
ctics και της IRAHSSE, ενώ συνεργάζεται με την Association for Historical Dialogue and 
Research.  
Έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα βιβλία: "Η φασίζουσα ιδεολογία στην Ελλά-
δα" (Παπαζήσης 1989), "Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα" (Τροχαλία 1996), 
"Από την Ιστορία στις ιστορίες" (Ελληνικά Γράμματα 1998), "Αναζητώντας την Ευρώ-
πη" (Μεταίχμιο 2000), "Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας" (Μεταίχμιο 
2000, 2η έκδοση), "Επιστήμη, Ιδεολογία, Ταυτότητα" (Μεταίχμιο 2003). Είχε επίσης την 
επιμέλεια των βιβλίων "Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή" (Μεταίχμιο 
2002, σε συνεργασία με την Ευγενία Αλεξάκη) και "Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 
Ανθολόγιο" (Βουλή των Ελλήνων 2002, σε συνεργασία με την Ελένη Κορομηλά). Άρθρα 
και βιβλιοκρισίες του έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά "Μνήμων", "Σύγχρονα Θέματα", 
"Θεωρία και Κοινωνία", "Φιλολογική" κ.ά. 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ 

Η Βασιλική Σακκά είναι απόφοιτος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού τμήματος 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπ-
λωμα Σπουδών στη Διδακτική της Ιστορίας και διδακτορικό δίπλωμα στο πεδί-
ο “Ιστορία και Εκπαίδευση Ενηλίκων”. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση από το 1985 και ως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Μεσσηνίας από το 2012. Έχει εργαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Γραφείο Ιστορίας), 
ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή, αναμόρφωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εγχειριδί-
ων και υποστηρικτικού υλικού (cd-rom) για την Ιστορία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
σε διμερή και διεθνή projects για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη και τα Βαλκά-
νια, με ανακοινώσεις και έρευνες σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημο-
σιεύσει άρθρα σχετικά με τη διδασκαλία, την πρόσληψη της Ιστορίας και την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως 
συγγραφέας σε σχετικές συλλογικές εκδόσεις. Διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης στο 
Ελληνικό Σχολείο (επ. Κ. Αγγελάκος), Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, After the Wall: History 
teaching in Europe since 1989 (Martin Roberts (ed.), Koerber Stiftung, Hamburg 2004), 
Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα στο Ελληνικό Σχολείο (Γ. Κόκκινος, Μ. Βλαχού, Β. Σακκά, 
Ε. Κουνέλλη, Α. Κώστογλου, Σ. Παπαδόπουλος),   Ταξιδευτής, Αθήνα 2007, Κ. Μπάδα - 
Θ. Σφήκας (επ), Κατοχή – Αντίσταση - Εμφύλιος. Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-
1950, Παρασκήνιο, Αθήνα 2010. 
Μέλος του Δ.Σ. της EUROCLIO, European Association of History Teachers’ Educators, 
από το 2006 και πρόεδρος της ένωσης την περίοδο 2010-2012. Mέλος της I.S.H.D. 
(International Society of History Didactics), του ΜΝΗΜΟΝΑ, του A.H.D.R.- Cyprus, και 
της Π.Ε.Φ. μεταξύ άλλων. 



Οντέτ Βαρών-Βασάρ 
Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ είναι ιστορικός (δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών), δι-
δάσκει Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2001 και συνεργά-
ζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος από το 2007.Δραστηριοποιήθηκε στην 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού «Μνήμων» τη δεκαετία του '80 και υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, στην οποία συμ-

μετείχε ενεργά στη δεκαετία του '90. Οι έρευνές της επικεντρώνονται στη δεκαετία του ’40 
και έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία: Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, δύο 
τόμοι, εκδ. ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και 
στην Αντίσταση, εκδ. Εστία, Αθήνα 2009, Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Κείμενα για 
τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία, α’ εκδ. 2012, β’ έκδ. επαυξημένη, Αθήνα 2013. 
Έχει δημοσιεύσει σχετικά μελέτες σε συλλογικούς τόμους, στα περιοδικά "Μνήμων", 
"Αντί", "Ο Πολίτης", "Σύγχρονα Θέματα", "Historein" και άρθρα στις εφημερίδες "Το Βή-
μα", "Η Καθημερινή", "Η Αυγή. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα, στη 
Γαλλία και στο Βέλγιο (συνεργασία με το "΄Ιδρυμα για την Μνήμη του Άουσβιτς" και με το 
Τμήμα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου). Έχει δημοσιεύσει 
μεταφράσεις έργων γαλλικής λογοτεχνίας (Φλωμπέρ, Σεμπρούν, Άναλις) και ανθρωπιστι-
κών επιστημών (Μπρωντέλ, Λυοτάρ, Τόντοροφ).Μετέφρασε δύο μυθιστορήματα του ελ-
ληνοεβραϊκής καταγωγής γαλλόφωνου Αλμπέρ Κοέν ("Σολάλ", εκδ. Χατζηνικολή 1990, 
"Καρφοχάφτης", εκδ. Ηριδανός 1994) και έγραψε για το έργο του. Από το 1995 ως το 
2008 εξέδωσε το ετήσιο περιοδικό "Μετάφραση".  
Το 2005 τιμήθηκε με τη διάκριση Chevalier des Arts et des Lettres (Ιππότης των γραμμά-

των και των τεχνών) από τον Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, για το εν γένει έργο της 

και ιδιαίτερα για την προσφορά της στα γαλλικά γράμματα. 

Βασίλης Λουλές  
Ο Βασίλης Λουλές είναι σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. 
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετ-
σόβειο Πολυτεχνείο και Κινηματογράφο στη Σχολή Χατζίκου. Συνεργάστηκε για 
χρόνια με την ΕΡΤ ως Συντονιστής στο πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους μικ-
ροφίλμ και με το Κινηματογραφικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στην 

ταξινόμηση παλαιών κινηματογραφικών επικαίρων. Οι ταινίες του τιμήθηκαν με βραβεία, 
έλαβαν μέρος σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού, μεταδόθηκαν από ξένα και ελληνικά 
τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλήφθηκαν σε ελληνικά και διεθνή αφιερώματα και χρησιμο-
ποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολές και Πανεπιστήμια. Τα έργα του πραγματεύον-
ται μικρές, προσωπικές ιστορίες που σκιαγραφούνται μέσα στη δίνη της Ιστορίας ή στον 
απόηχό της.  

Φιλμογραφία (επιλογή) 

 

2012 Φιλιά εις τα παιδιά ντοκιμαντέρ 115’ 

2005 Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη ντοκιμαντέρ 29’’ 

2000 Ένας λαμπερός ήλιος μυθοπλασία 36’’ 

1999 Ελευσίνα, ιστορίες στον απόηχο των μηχανών ντοκιμαντέρ 30’’ 

1996 Μετέωρα-Πίνδος, οδοιπορικό ντοκιμαντέρ 93’’ 

1993 Ο Αμερικάνος μυθοπλασία 39’’ 

1990 Απών μυθοπλασία 15’’ 



 
 
 

 
 

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 19:30 μ.μ.,  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
 

«Ολοκαύτωμα και τραυματικές εμπειρίες» 
 

Πρόγραμμα  
α. Γεώργιος Κόκκινος, καθηγητής της Ιστορίας και της Διδακτικής 
της Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
«Το τραύμα του Ολοκαυτώματος και η ευρωπαϊκή ταυτότητα: από 
την πολιτική ορθότητα στις αντιστάσεις των μαθητών και τη δυσχε-
ρή συμφιλίωση με το παρελθόν» 

  
β. Οντέτ Βαρών-Βασάρ,ιστορικός στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπισ-
τήμιο  
«Εξόντωση και διάσωση: σκέψεις με αφορμή την ταινία του Β. Λου-
λέ»  

 
γ. Βασιλική Σακκά, σχολικής σύμβουλος Φιλολόγων ν. Μεσσηνίας 
«Εμείς και οι «άλλοι»: η εμπειρία του ανεπαίσθητου εκφασισμού μι-
ας κοινωνίας και η σιωπή του ελληνικού σχολείου. Το Ολοκαύτωμα 
στη σύγχρονη συγκυρία» 

  
δ.Βασίλης Λουλές, σκηνοθέτης 
«Ξανακερδίζοντας το παιδικό βλέμμα. Η εμπειρία της λήψης μαρτυ-

ριών (από ηλικιωμένους) για το ντοκιμαντέρ “Φιλιά εις τα παιδιά”» 
  
  
 

 
 
 

  


