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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2/Ορισμός
Έγγρ.1 Νομαρχιακή καρτέλα του Mordka Adoner

Επώνυμο: ADONER
Όνομα: Mordka
Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 15.8.1887 στη
Βαρσοβία
Αρ. εβραϊκού φακέλου: 5847
Φύλο: Αρσενικό
Εθνικότητα: Πολιτογραφημένος Γάλλος
Επάγγελμα: Μισθωτός βυρσοδέψης
Διεύθυνση: 10 rue des Deux Ponts, Παρίσι

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένος με Εβραία
Ονόματα

ΠΑΙΔΙΑ
Κάτω των
15 ετών
εξαρτώμενα

Henri
Lisette
Zetti

Άτομα με αναπηρίες :

Ημερομηνία
και τόπος
γέννησης
12.1.1929
19.11.1931
7.7.1937

Υπηκοότητα

Γαλλική
Γαλλική
Γαλλική

κομβόι 28-9-42

Στρατιωτική θητεία εν καιρώ πολέμου : 19141918 στη Ρωσία. 1 τραύμα
Αρ. Δελτίου ταυτότητας: 905078

Ces fiches ont été établies à la suite de la première
ordonnance allemande du 27 septembre 1940 rendant
obligatoire le recensement des juifs auprès des préfectures.

Οι καρτέλες καταρτίστηκαν μετά τo πρώτο
γερμανικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου του
1940 που καθιστούσε υποχρεωτική την
καταγραφή των Εβραίων από τις Νομαρχίες.
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Έγγρ.2 Δελτίο ταυτότητας του Siegbert Israël Einstein που εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 1939 στο Bad Solgau
(Γερμανία)

Ένας νόμος του Ιανουάριου του 1939 υποχρέωνε όλους τους Γερμανούς Εβραίους που έφεραν ονόματα «μηεβραϊκής» προέλευσης, να αναγράφουν στην ταυτότητα τους το όνομα Ισραήλ (Israël) ή Σάρα (Sara). Από τον
Οκτώβριο του 1939, όλοι οι Εβραίοι έπρεπε επίσης να αναγράφουν το γράμμα J στην ταυτότητα και το διαβατήριό
τους.
Έγγρ. 3 Ορισμός των Εβραίων
Διάταγμα ενσωματωμένο στους Νόμους της Νυρεμβέργης του 1935, Γερμανία
Ορίζεται Εβραίος :
- Το άτομο που έχει τρεις τουλάχιστον παππούδες εβραίους
- Το άτομο που έχει δύο παππούδες εβραίους και
α) ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα την 15η Σεπτεμβρίου του 1935 ή είχε ενταχθεί σε αυτήν μετά την εν λόγω
ημερομηνία (...)
Ιταλική αντισημιτική νομοθεσία του Οκτώβρη 1938
Το άτομο του οποίου
α) Και οι δύο γονείς ήταν εβραϊκού θρησκεύματος
β) Ένας γονέας ήταν του αυτού θρησκεύματος και ο άλλος αλλοδαπός (...)
δ) Ένας γονέας ήταν Εβραίος και ο άλλος Ιταλός, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο την 1 Οκτωβρίου 1938 το παιδί να
είχε ασπαστεί το εβραϊκό θρήσκευμα (...)
Απόσπασμα από το βιβλίο του Raul Hilberg, la destruction des Juifs d’Europe (Η καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης),
εκδόσεις Gallimard, Coll. folio ιστορία, 2006, σελ.1230

