
Ένα βιβλιοπωλείο σε έξι ενότητες 
Η ιστορία του όλων και της Ρενέ Μόλχο 

Εφραιμίδου Κατερίνα – Μαθηματικός  
 
Μαυροκωστίδης Γρηγόριος – Θεολόγος 
 
7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  



(κείμενο 1ης διαφάνειας)  
 
 Η ταινία «Ένα βιβλιοπωλείο σε έξι ενότητες» προβάλλεται 
στο σχολείο μου ανά τρία χρόνια, στα πλαίσια του εορτασμού της 
Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων κι 
αυτό γιατί διατρέχει την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης (άρα και της ίδιας της πόλης) συνδυάζοντας  τα 
θετικά μιας προσωπικής μαρτυρίας (αμεσότητα, ενεργοποίηση 
συναισθήματος) με την εγκυρότητα της ιστορικής πηγής (την 
ταινία επιμελήθηκαν τόσο το  εβραϊκό Μουσείο όσο και η ιστορικός 
κα Μόλχο) ενώ ταυτόχρονα εκχωρεί  χρόνο για συζήτηση.  
 
 Σο πρότζεκτ που θα σας παρουσιάσω υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με τον Μαυροκωστίδη Γρηγόρη, διευθυντή του 
σχολείου, το σχολικό έτος 2017-2018, με μαθητές της Β Λυκείου,  
κάτω από την ομπρέλα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
συγκεκριμένα στη δράση «Κλικ ... Προστάτεψέ το» 



ΣΟΥΟΙ 

 Γκςνημία με ηεκ ηζημνία ηεξ εβνασθήξ θμηκόηεηαξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ 

 ύκδεζε ημο ζβεζίμαημξ ηεξ εβνασθήξ θμηκόηεηαξ με ηα ζηενεόηοπα πμο 

δηέπμοκ ηηξ θμηκςκίεξ θαη ηεκ λεκμθμβία 

 Ακαγκώνηζε ηεξ ζεμαζίαξ ηεξ αιιειεγγύεξ θαη ηεξ ακεθηηθόηεηαξ ςξ ζεμέιημο 

ιίζμο ημο πμιηηηζμμύ 

 Να οπμγναμμηζηεί ε αλία ηεξ ακζνώπηκεξ δςήξ πςνίξ εζηίαζε ζηε θνίθε ηςκ 

ζηναημπέδςκ 

 Να ημκηζηεί μ νόιμξ ημο εκενγμύ πμιίηε 

 Να επηζεμακζεί ε εοζύκε ημο απαζμύξ παναηενεηή 

 Να αθοπκηζηεί ε πενηένγεηα ζε δεηήμαηα πμο αθμνμύκ ζηα ακζνώπηκα 

δηθαηώμαηα 

 



ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΥΟΙ 

 Εκενγμπμίεζε ημο ζοκαηζζήμαημξ 

 Καιιηένγεηα ηεξ εκζοκαίζζεζεξ 

 οκεηδεημπμίεζε ημο όηη, ημ πμζμζηό ζςηενίαξ ηςκ Εβναίςκ θαζμνίζηεθε 

από ηεκ πνμζηαζία πμο ημοξ πνμζέθενε ε θμηκςκία 

 Εκδοκάμςζε ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ 

 Απμδόμεζε ζηενεόηοπςκ  

 Εκημπηζμόξ θαη έιεγπμξ ηεξ πιενμθμνίαξ 

 Καηαγναθή ζεμεηώζεςκ 

 Εκζςμάηςζε πμιιαπιώκ ηζημνηθώκ πεγώκ 

 οκενγαζία μμάδαξ 

 Δεμημονγία ενςηεμαημιμγίμο 

 Πανμοζίαζε ενγαζηώκ 



Τλοποίηζη προγράμμαηος 

Εισαγωγή  

 Γνωριμία των μαθητών με την εβραϊκή κοινότητα 

 Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο – 3ος όροφος: Η Θεσσαλονίκη Πατρίδα Ανθρώπων 

 Οι μαθητές κατεβάζουν και βλέπουν την ταινία 

1913 



(κείμενο 5ης διαφάνειας)  
 Σην γνωριμία των μαθητών με την εβραϊκή κοινότητα 
αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο κύριος Μαυροκωστίδης μέσα από το 
μάθημα των θρησκευτικών. Η γνωριμία ολοκληρώνεται με μια 
διδακτική επίσκεψη στο μουσείο του Λευκού Πύργου, όπου οι 
μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν διαδραστικά τους σταθμούς 
στην ιστορία της πόλης μέσα από την ιστορία των κοινοτήτων της. 
  το μικρό αμφιθέατρο του 5ου ορόφου συζητάμε την 
διαφορά της πολυπολιτισμικής κοινωνίας με την διαπολιτισμική. 
τους μαθητές δίνονται οι 2 φωτογραφίες. Η 1η είναι από το βιβλίο 
του Μέγα «Ενθύμιον από την ζωή της εβραϊκής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης». Σι μπορεί να δηλώνει η από κοινού δημόσια 
εμφάνιση των θρησκευτικών αρχών της πόλης;  Η δεύτερη είναι 
στιγμιότυπο της ταινίας. Θεωρούμε ότι η ρίζα του αντισημιτισμού 
βρίσκεται στην ομαδοποίηση των εβραίων σε μία μόνο κατηγορία 
και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να σχολιαστεί η καθημερινότητά 
τους. 
  Σέλος, οι μαθητές  ενημερώνονται για το site της Centropa.  
Κατεβάζουν και βλέπουν την ταινία. 
 



Η ζωή πριμ ηομ Β΄Παγκόζμιο Πόλεμο 
 
«Σο να είσαι Εβραίος στην Θεσσαλονίκη  
ήταν πολύ διαφορετικό από το να είσαι Εβραίος οπουδήποτε αλλού»  
Πώς εξηγείται στην ταινία η παραπάνω έκφραση;  
(Φρησιμοποιήστε τα παρακάτω στιγμιότυπα) 



Η ζωή πριμ ηομ Β’ Παγκόζμιο Πόλεμο 
 
 
« Η ατμόσφαιρα της πόλης άλλαξε δραματικά» λέει η Νίνα Μόλχο 
αναφερόμενη στο 1923.  
 
 
1η ομάδα:  
Να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο για την ποσοτική και την ποιοτική μεταβολή 
του πληθυσμού της πόλης και να τοποθετηθείτε σχετικά με την παραπάνω 
έκφραση.   

 
2η ομάδα: 
ε ένα υποθετικό σενάριο που αναφέρεται σε αυτήν την περίοδο,  ποιοι 
φαντάζεστε ότι θα φώναζαν «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ»; Δραματοποιείστε με όποιον 
τρόπο θέλετε. 

 



3η ομάδα: 
Πότε εμφανίστηκαν, με βάση την ταινία, τα πρώτα αντισημιτικά επεισόδια; 
Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω δημοσιεύματα, συγκρίνετε ημερομηνίες, 
σχολιάστε την φράση «Οι ισραηλίτες δεν είναι Έλληνες» 

4η ομάδα:  
Φρησιμοποιήστε την παρακάτω φωτογραφία και ετοιμάστε μια ηλεκτρονική 
αφίσα με ανάλογες φωτογραφίες από διάφορες εποχές και τόπους και 
συγκεντρώστε λόγους για τους οποίους μεταναστεύει κάποιος πάνω σε με μια 
βάρκα. 



•Γνωστικές 
Μεροληψίες 

•Προπαγάνδα 

τερεότυπα 

•Απομόνωση 

•Ρητορική μίσους 

Προκαταλήψεις 
•Κοινωνική 
Απάθεια 

•Διαχωριστικές 
γραμμές 

Διακρίσεις 

•Πογκρόμ 

Ρατσισμός 
•Ακραία μορφή 
βίας 

Γενοκτονία 

Καηά ηημ διάρκεια ηοσ Β΄ Παγκοζμίοσ Πολέμοσ 
 
 
Βρείτε τα γεγονότα στην ταινία που αντιστοιχούν στην παρακάτω εξέλιξη  



Κείμενο 10ης διαφάνειας 

 
 Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τις γνωστικές μεροληψίες εξαιτίας 
των οποίων τα στερεότυπα εδραιώνονται στο μυαλό των ανθρώπων και τους 
μηχανισμούς με τους οποίους αυτά αναπαράγονται και μεταλλάσσονται σε 
προκαταλήψεις.   
 Πότε, πώς και γιατί μπαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές και κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις οδηγούν σε ρατσισμό ακόμη και σε ακραίας μορφής βία όπως 
είναι η γενοκτονία. 
  Οι μαθητές πρέπει να βρουν και να καταγράψουν τα γεγονότα της 
ταινίας που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη εξέλιξη και να δημιουργήσουν 
μια ανάλογη πυραμίδα. Ένα παράδειγμα είναι η επόμενη διαφάνεια. 
 





Καηά ηημ διάρκεια ηοσ Β΄ Παγκοζμίοσ Πολέμοσ 
 
 
Πώς αντιδρούν οι φίλοι, οι γείτονες, οι συνεργάτες  
σε συνθήκες ή καθεστώτα ανελευθερίας;  
  

 Υαινόμενο κοινωνικής απάθειας ( Bystander effect)  

     Η υπευθυνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των παρατηρητών 

 Οι άνθρωποι που βοήθησαν (Δίκαιοι των Εθνών) 

 Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Ναζί  

 

 
Να βρείτε ποια από τα παραπάνω είδη παρατηρητών αναφέρονται στην ταινία 
και να παρουσιάσετε  στιγμιότυπα  από τους τρόπους με τους οποίους επηρέασαν 
την εξέλιξη των γεγονότων  
 
   
 



Μεηά ηομ Β’ Παγκόζμιο Πόλεμο 
 
Η επηβίςζε δεκ απμηειεί πάκηα έκα happy end 
 
Ο όλων και η Ρενέ έχασαν έναν κόσμο ολόκληρο.  
Πώς αντιμετώπισαν την απώλεια αυτή; 
 
 Η σημασία της ιστορικής μνήμης 
 Σο βιβλιοπωλείο ως χώρος συνάντησης και αλληλεπίδρασης πολιτισμών 



Παράλληλες Βιωματικές Δράσεις:  

 Διδακτικές επισκέψεις 

 Δημιουργία δικής μας ταινίας μικρού μήκους 



ήμερα ζε έμαμ κόζμο δημοκραηικό κι ελεύθερο 
 
 Τπάρχει αντισημιτισμός στην Θεσσαλονίκη; 

 Πόσο μας απασχολούν οι λεπτές μορφές προκατάληψης που συναντάμε 
 καθημερινά στο σχολείο; 
 
 Ποιο είναι το ισοζύγιο των συναισθημάτων στον δικό μας ανεπτυγμένο 

κόσμο, όταν πρόκειται για τους Άλλους ,τους Μακρινούς και τους 
Αδιάφορους; 



 
 
efraimidou08@gmail.com     
    
     grimavro@yahoo.gr 
 

Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 
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