Μωρίς Γκατένιο
Ο Μωρίς (Μωϋσης) Γκατένιο γεννήθηκε σε εύπορη οικογένεια της
Θεσσαλονίκης το 1933. Ο πατέρας Αλβέρτος ήταν ένας από τους
γνωστότερους κοσμηματοπώλες. Οι δυσκολίες άρχισαν από τον πρώτο
καιρό της Κατοχής: το εμπόρευμα του καταστήματος τους λεηλατήθηκε και
το σπίτι τους επιτάχθηκε. Έμειναν για λίγο στο σπίτι ενός γνωστού.
Ένας οικογενειακός τους φίλος, ο κύριος Βορίδης, Διευθυντής της Τράπεζας
της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη τους προειδοποίησε ότι τα πράγματα θα
αγρίευαν για τους Εβραίους. Τους συμβούλεψε να κρυφτούν. Για να μη
χαθούν τα λιγοστά υπάρχοντα που τους είχαν απομείνει, σκηνοθέτησε την
κατάσχεση τους από την Τράπεζα για δήθεν χρέη. Η κατάσχεση έγινε με την
παρουσία Χωροφυλάκων και ενός Γερμανού λοχία που είχε διαθέσει στον
Βορίδη ο Μαξ Μέρτεν. Η οικογένεια έμεινε στην αρχή στο πλυσταριό ενός
σπιτιού κοντά στο Ντεπώ. «Βρεθήκαμε σ΄ένα πλυσταριό με τρεις τέσσερεις
ανθρώπους, οι οποίοι ερχόντουσαν κάθε βράδυ και του κάναν εκβιασμό
του πατέρα – ζητούσαν χρήματα απειλώντας να τους καταδώσει.
Ένας άλλος φίλος ο Βασίλης Μπουζάνης, φρόντισε να τους βγάλει ψεύτικες
ταυτότητες. Η απόπειρα φυγής τους προς την Αθήνα με ιταλικό στρατιωτικό
τραίνο απέτυχε όμως: συνελήφθησαν και κλείστηκαν στο στρατόπεδο του
Παύλου Μελά. Τα καταναγκαστικά έργα, οι απειλές και οι τιμωρίες ήταν
εκεί μέρος της καθημερινής ζωής. Μία κουβέρτα για να σκεπάζεται, ήταν το
μόνο που είχε ο μικρός Μωρίς το διάστημα εκείνο.
Με παρέμβαση της Ισπανικής Πρεσβείας, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι και
μπόρεσαν να φθάσουν στην Αθήνα. Έμειναν στο σπίτι μιας θείας τους στο
Μετς. Λίγο αργότερα νοίκιασαν ένα σπίτι στη Χαριλάου Τρικούπη. Στο σπίτι
αυτό τους βρήκε ο χειμώνας του 1943-44. «Χιόνι μέσα στην Αθήνα, η μόνη
βόλτα που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν στο Πεδίο του Άρεως, όπου
σερβίρανε κάτι κωκ, τα οποία ήταν φτιαγμένα από χαρούπι!» θυμάται
σήμερα ο Μωρίς.
Οι μυστικές προετοιμασίες του πατέρα τους για να περάσουν στη Μέση
Ανατολή προδόθηκαν από τον καπετάνιο του καϊκιού που θα τους μετέφερε
στην Τουρκία. Συνελήφθησαν ξανά και κλείστηκαν υπό φριχτές συνθήκες
στο φοβερό στρατόπεδο του Χαϊδαρίου απ΄ όπου ένα μήνα αργότερα, στις
2 Απριλίου του 1944, το «Δεύτερο Γκρουπ» των Ισπανικής υπηκοότητας
Εβραίων φορτώθηκε σε τραίνο με προορισμό το Μπέργκεν Μπέλσεν…

Η Παγκόςμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Περίληψη)
Άρθρο 1
Δικαίωμα ςτθν Ιςότθτα

Άρθρο 16
Δικαίωμα Γάμου και Οικογζνειασ

Άρθρο 2
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Διακρίςεισ

Άρθρο 17
Δικαίωμα Ιδιοκτθςίασ

Άρθρο 3
Δικαίωμα ςτθ Ηωι, ςτθν Ελευκερία και τθν
Προςωπικι Αςφάλεια
Άρθρο 4
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Δουλεία

Άρθρο 18
Δικαίωμα Ελευκερίασ Σκζψθσ, Συνείδθςθσ και
Θρθςκείασ
Άρθρο 19
Δικαίωμα Ελευκερίασ Γνϊμθσ και Ενθμζρωςθσ

Άρθρο 5
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Βαςανιςτιρια και
Εξευτελιςτικι Μεταχείριςθ

Άρθρο 20
Δικαίωμα Ειρθνικισ Συνζλευςθσ και
Συνεταιριςμοφ

Άρθρο 6
Δικαίωμα Αναγνϊριςθσ ωσ Ατόμου ενϊπιον
του Νόμου

Άρθρο 21
Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτθν Κυβζρνθςθ και ςτισ
Ελεφκερεσ Εκλογζσ

Άρθρο 7
Δικαίωμα ςτθν Ιςότθτα ενϊπιον του Νόμου

Άρθρο 22
Δικαίωμα ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ

Άρθρο 8
Δικαίωμα Προςφυγισ ςτο Αρμόδιο Δικαςτιριο

Άρθρο 23
Δικαίωμα ςτθν Επικυμθτι Εργαςία και ςτθν
Ζνταξθ ςε Συνδικαλιςτικζσ Οργανϊςεισ

Άρθρο 9.
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Αυκαίρετθ Σφλλθψθ
και Εξορία
Άρθρο 10
Δικαίωμα Δίκαιθσ Δθμόςιασ Ακρόαςθσ

Άρθρο 24
Δικαίωμα Ανάπαυςθσ και Αναψυχισ

Άρθρο 11
Δικαίωμα να Θεωρείται κάποιοσ Ακϊοσ μζχρι
να Αποδειχκεί Ζνοχοσ

Άρθρο 26
Δικαίωμα ςτθν Εκπαίδευςθ

Άρθρο 12
Δικαίωμα Ελευκερίασ από Παρεμβάςεισ ςτθν
Ιδιωτικι Ηωι, τθν Οικογζνεια, τθν Οικία και τθν
Αλλθλογραφία
Άρθρο 13
Δικαίωμα ςτθν Ελεφκερθ Μετακίνθςθ εντόσ
και εκτόσ τθσ Χϊρασ

Άρθρο 27
Δικαίωμα Συμμετοχισ ςτθν Πολιτιςτικι Ηωι
τθσ Κοινότθτασ

Άρθρο 14
Δικαίωμα ςτο Άςυλο ςε άλλεσ Χϊρεσ ενάντια
ςτθ Δίωξθ

Άρθρο 29
Κοινωνικά Κακικοντα που είναι Απαραίτθτα
για τθν Ελεφκερθ και Πλιρθ Εξζλιξθ

Άρθρο 15
Δικαίωμα ςτθν Ικαγζνεια και τθν Ελευκερία
Αλλαγισ αυτισ

Άρθρο 30
Απαγορεφεται θ Κρατικι ι Προςωπικι
Παρζμβαςθ ςτα παραπάνω Δικαιϊματα

Άρθρο 25
Δικαίωμα ςε Επαρκζσ Επίπεδο Διαβίωςθσ

Άρθρο 28
Δικαίωμα ςτθν Κοινωνικι Τάξθ που Εκφράηει
αυτό το Ζγγραφο

Ομάδα 3
Α. Σθμειώςτε τισ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων.
Δικαίωμα ςτθ ηωι
Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ
περιόδου

Γνωρίηετε περιπτώςεισ ςτισ οποίεσ
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα ςιμερα;

Ελευκερία από τθ δουλεία και τθν καταναγκαςτικι εργαςία
Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ
περιόδου

Γνωρίηετε περιπτώςεισ ςτισ οποίεσ
παραβιάηεται αυτό το δικαίωμα
ςιμερα;

Β. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ.
Με ποιουσ τρόπουσ αντζδραςε θ οικογζνεια Μωρίσ ςτθν καταπάτθςθ αυτών των
δικαιωμάτων;
Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμε να δράςουμε ςιμερα για να αποτρζπουμε τζτοια
φαινόμενα;

