Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ιακώβ Μαέστρο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο θεσσαλονικιός επιζήσαντας του
Άουσβιτς στους ιστορικούς Ιάσονα Χανδρινό και Αλέξανδρο Μενεξιάδη για
το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος το 2010
στο σπίτι του στο Ισραήλ, σας προτείνουμε ορισμένες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν την εισαγωγή των μαθητριών και
των μαθητών στην ιστορία του Ολοκαυτώματος
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 3 διδακτικές ώρες
Ηλικιακή ομάδα: Α', Β' και Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκπαιδευτικοί στόχοι
Α) Εισαγωγή και βασικές πληροφορίες για το Ολοκαύτωμα των
Ευρωπαίων Εβραίων
Β) Κατανόηση μηχανισμών γενοκτονίας στα ναζιστικά στρατόπεδα
Γ) Ανάλυση στρατηγικών επιβίωσης στο Άουσβιτς
Θεματικοί άξονες του αποσπάσματος της συνέντευξής του
Α) Η «τελική λύση» και το Ολοκαύτωμα
Β) Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης/εργασίας/εξόντωσης
Γ) Ο Διωγμός και η δολοφονία των Ελλήνων Εβραίων

Βιογραφικό σημείωμα του Ιακώβ Μαέστρο
Ο Ιακώβ Μαέστρο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927. Ο πατέρας του, Ισαάκ Μαέστρο, πέθανε το 1934
αφήνοντας την οικογένεια χωρίς πόρους. Έτσι, όλα τα μέλη της, η μητέρα του Γράτσια, το γένος Σούρες, ο
αδερφός του Ντανιέλ, και οι δύο αδερφές του αναγκάστηκαν να εργαστούν για να εξασφαλίσουν τα
αναγκαία. Ο Ιακώβ δούλευε από εφτά χρονών, ως βοηθός σε ένα κατάστημα τροφίμων. Η οικογένεια ζούσε
στα λεγόμενα παραπήγματα των κρεοπωλών στη συνοικία Βαρώνου Χιρς κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό
σταθμό, που μετατράπηκε σε διαμετακομιστικό στρατόπεδο για τους εκτοπισμούς των Εβραίων της πόλης.
Με εξαίρεση τη μεγάλη του αδερφή, που είχε ήδη αρραβωνιαστεί και κατοικούσε εκτός της περιοχής, όλη
του η οικογένεια συνελήφθηκε και εκτοπίστηκε στο Άουσβιτς με την πρώτη αποστολή στις 15 Μαρτίου
1943. Ο Ιακώβ εγκλείστηκε διαδοχικά στο Άουσβιτς και στο Μαουτχάουζεν. Απελευθερώθηκε στις 5 Μαΐου
του 1945 και το 1946 μετανάστευσε στην Παλαιστίνη, που τότε τελούσε υπό βρετανική εντολή.
Εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Ισραήλ και το 1949 παντρεύτηκε την Εστέρ Σίλβας, θεσσαλονικιά Εβραία που
είχε μεταναστεύσει εκεί πριν τον πόλεμο. Απεβίωσε το 2016.

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Ιακώβ Μαέστρο

Προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος

¤

¤
¤
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¤
¤

Βασικά γεγονότα Ολοκαυτώματος
Βασικές πληροφορίες για τις Εβραίες και τους Εβραίους της Ελλάδας
Εστίαση στην περίπτωση του Ιακώβ Μαέστρο (video και βιογραφικό)
Αναλυτικός σχολιασμός τριών παραθεμάτων της συνέντευξης
Εισαγωγικές ερωτήσεις κατανόησης
Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Δραστηριότητες

Ο Ιακώβ Μαέστρο λέει χαρακτηριστικά: «Μετά κάμποσες ώρες [από την άφιξή μας στο
Άουσβιτς] αρχίσαμε να ρωτάμε: 'Πού είναι οι οικογένειές μας, πού είναι τα παιδιά μας,
πού είναι οι γονείς μας;' Και αυτοί οι δύο[...] μας είπανε […]: 'Αυτοί που είναι εδώ, αυτοί
ζούνε, οι άλλοι, κανείς δεν υπάρχει πια.' Εμείς είπαμε: 'Αυτοί είναι τρελοί.' [Και μας
απάντησαν]: 'Αν δε το πιστεύετε, βγείτε έξω και θα δείτε τις φλόγες και θα μυρίσετε τις
σάρκες που καίγονται.'»

Εισαγωγικές ερωτήσεις

Παράθεμα Α:

Τι σημαίνουν οι όροι «Ολοκαύτωμα», «γενοκτονία» και «εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας»;
¤ Τι ήταν η «τελική λύση»; Ποιοι ήταν υπεύθυνοι για τη σύλληψη και την εφαρμογή
της; Ποια ήταν τα κίνητρά τους και το ιδεολογικό υπόβαθρό των πράξεών τους;
¤ Τι γνωρίζεις για τις συλλήψεις των Εβραίων από όλη την Ευρώπη και τον εκτοπισμό
τους στα στρατόπεδα θανάτου;
¤ Tι γνωρίζεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα ναζιστικά στρατόπεδα
(σελεξιόν (διαλογή), θάλαμοι αερίων, κρεματόρια, κομάντο εργασίας,
Ζοντερκομάντο, ιατρικά πειράματα);
¤

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Ιακώβ Μαέστρο: ένας θεσσαλονικιός επιζήσαντας του Άουσβιτς»

Αν λάβει κανείς υπόψη του τις συνθήκες εγκλεισμού των Εβραίων στο Άουσβιτς,
πώς αυτές επηρέαζαν τον ψυχικό κόσμο των αιχμαλώτων και τι μας φανερώνουν για
την πολιτική των θυτών;

Απελπισία: Σκίτσο του Άλεξ Κουρλιάνσκυ, που
εικονογραφεί με τρόπο χαρακτηριστικό την απελπισία
των κρατουμένων στα στρατόπεδα
¤
¤

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

¤

Γιατί πιστεύεις ότι το όνομα «Άουσβιτς» έχει γίνει όρος συνώνυμος του
Ολοκαυτώματος;
Να ακούσεις το τραγούδι «Άσμα Ασμάτων» σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη και
μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Να αναζητήσεις ομοιότητες και διαφορές με την
αφήγηση του Ιακώβ Μαέστρο.
Από τι συναισθήματα φαίνεται να διακατέχεται ο Ιακώβ Μαέστρο κατά τη διάρκεια
της συνέντευξής του;

Α) Να ακούσεις προσεκτικά τη συνέντευξη, να καταγράψεις τα σημεία που σου έκαναν
εντύπωση και να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
Β) Αφού παρακολουθήσεις με προσοχή το απόσπασμα της συνέντευξης του Ιακώβ
Μαέστρο, συμβουλευτείς το συνοδευτικό υλικό και κάνεις σχετική έρευνα δημιούργησε μια
ψηφιακή παρουσίαση για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο στρατοπεδικό συγκρότημα
του Άουσβιτς.

Παράθεμα Β:
Στο απόσπασμα της συνέντευξής του ο Ιακώβ Μαέστρο αναφέρει: «Για μας που
φτάσαμε στο Άουσβιτς ήταν καλή τύχη. Διότι το Άουσβιτς μπροστά στο
Μπιρκενάου ήταν παράδεισος εναντίον 'κόλασης' […] 16.000 άτομα είχε στο
Άουσβιτς που βγαίναν για δουλειά.»

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

¤

Εισαγωγικές ερωτήσεις

- Τι γνωρίζεις για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης;
- Πόσα είδη στρατοπέδων υπήρχαν; Σε ποιες περιοχές δημιουργήθηκαν και γιατί
εκεί συγκεκριμένα;
- Ποιες ήταν οι ημερομηνίες-κλειδιά της ίδρυσής τους και πότε αυτά
απελευθερώθηκαν; Τι μας λέει αυτό για τον χαρακτήρα του ναζιστικού καθεστώτος
και την πορεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;
- Τι γνωρίζεις για το στρατοπεδικό συγκρότημα του Άουσβιτς;
- Σε ποια στρατόπεδα οδηγήθηκαν οι Εβραίοι και οι Εβραίες της Ελλάδας;

Κάρτα μητρώου κρατουμένου του Ντανιέλ,
αδελφού του Ιάκωβου Μαέστρο

Τα τσόκαρα που φορούσε ο Μωρίς Γκαττένιο από τη Θεσσαλονίκη
κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο στρατόπεδο του ΜπέργκενΜπέλσεν.

- Να ακούσεις το τραγούδι «Αντώνης» σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική Μίκη
Θεοδωράκη και να αναζητήσεις ομοιότητες και διαφορές με την αφήγηση του Ιακώβ
Μαέστρο. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα έχεις να μοιραστείς με την ολομέλεια της
τάξης;
- Γίνεται στις μέρες μας πόλεμος; Πού; Τι μας φοβίζει και τι μπορούμε να κάνουμε;

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

- Τι ξέρεις για άλλες γενοκτονίες και για άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν
συμβεί;

Α) Αφού παρακολουθήσεις με προσοχή το απόσπασμα της συνέντευξης του Ιακώβ
Μαέστρο και συμβουλευτείς το συνοδευτικό υλικό δημιούργησε ένα γλωσσάρι με
τους βασικούς στρατοπεδικούς όρους και την εξήγησή τους.

B) Με αφορμή τα λόγια του Ιακώβ Μαέστρο και έχοντας κάνει σχετική έρευνα
δημιούργησε μια έκθεση εικαστικών έργων μέσα στην τάξη σχετικά με το
Ολοκαύτωμα.

Γ) Δημιουργία αφίσας σχετική με μια εικαστική έκθεση με τίτλο «Ποτέ πια
Άουσβιτς».

Παράθεμα Γ:

Εισαγωγικές ερωτήσεις

Μέσα από τη συνέντευξη του Ιακώβ Μαέστρο μαθαίνουμε: «Ήταν νομίζω 371
[Έλληνες]. Στο Άουσβιτς δεν φτάσανε άλλοι, στο Μπιρκενάου φτάσανε».
- Tι γνωρίζεις για τα αντισημιτικά μέτρα των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη; Κάτω από
ποιες συνθήκες διενεργήθηκε το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα;

Αντισημιτικά μέτρα των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη

Καταναγκαστικά έργα

Κίτρινο αστέρι

Κατεστραμμένο εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης

- Τι γνωρίζετε για τον διωγμό, τον εκτοπισμό και τη δολοφονία των Ελλήνων Εβραίων
στο στρατοπεδικό συγκρότημα του Άουσβιτς;

Εκτοπισμός Εβραίων από τη Β. Ελλάδα

Εισιτήρια που εκδόθηκαν από τον ΟΣΕ για τον
εκτοπισμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης (Μουσείο
Άουσβιτς)

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

- Τι γνωρίζεις για τον διωγμό, τον εκτοπισμό
και τη δολοφονία των Ελλήνων Εβραίων στο
στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα;
- Τι επιλογές είχαν oι διωκόμενοι/ες
Εβραίοι/ες; Ποια ήταν η γνώση τους για τα
στρατόπεδα;
- Μελετώντας τους δύο πίνακες του USHMM που θα βρεις στο υποστηρικτικό υλικό
με τα θύματα της ναζιστικής δολοφονικής πολιτικής στην Ευρώπη, τι συμπεράσματα
βγάζεις για την αριθμητική και γεωγραφική διάσταση του Ολοκαυτώματος;
- Τι συμπεράσματα βγάζεις παρατηρώντας τις φωτογραφίες από τον εκτοπισμό των
Εβραίων των Ιωαννίνων;

Εκτοπισμός Εβραίων Ιωαννίνων

- Δες το τρέιλερ από το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά» και
σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο πέντε Εβραιόπουλα από την Ελλάδα θυμούνται την
εμπειρία τους κατά τη διάρκεια του Διωγμού.
- Να συνεχίσεις τη συνέντευξη με δικιές σου ερωτήσεις και να συζητήσεις στην τάξη τις
πιθανές απαντήσεις που θα έδινε ο Ιακώβ Μαέστρο.

απόσπασμα του Γιομτώβ Γιακοέλ που θα βρεις παρακάτω. Τι συμπεράσματα βγάζεις για
την σημασία που είχαν τα γεγονότα του «Μαύρου Σαββάτου» για τη διενέργεια του
Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα;

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Α. Παρατήρησε τις φωτογραφίες των Εβραίων στην Πλ. Ελευθερίας και διάβασε το

Πλατεία Ελευθερίας: Πλήθος συγκεντρωμένων,
άνθρωποι που εκτελούν εξευτελιστικές ασκήσεις

Κατά τη συγκέντρωσιν ταύτην σημειούνται αρκετές κακοποιήσεις υπό Γερμανών στρατιωτικών και
αξιωματικών εις βάρος των Εβραίων. Επειδή μερικοί εξ αυτών εβράδυνον να προσέλθουν, κτυπούνται
βαναύσεως διά των χειρών, των ποδιών και του βούρδουλα. Μία ομάς Γερμανών ναυτικών δείχνει
υπερβολικήν αγριότητα εις τας κακοποιήσεις αυτάς. Οι Γερμανοί χωροφύλακες της στρατονομίας (F.G.)
χύνουν τα μπουλντώκ εναντίον ορισμένων Ισραηλιτών, διότι ετόλμησαν να καπνίσουν ή να φορέσουν
κάλυμμα εις την κεφαλήν των δια να προφυλαχθούν από τον καυστικόν ήλιον του Ιουλίου. Άλλους
Ισραηλίτας οι οποίοι κουρασθέντες από πολλών ωρών αναμονήν, εκάθησαν κατά γης, οι άνθρωποι της
Γκεστάπο δέρνουν και μέχρι αιματώσεως. Εις βαθμόν ώστε να προσκληθή το αυτοκίνητο φορείον του
Ερυθρού Σταυρού και να τους μεταφέρη εις τας οικίας των. Εις άλλους Ισραηλίτας επιβάλλεται η
υποχρέωσις συνεχούς και επί ώρας ακαταπαύστως, εκτελέσεως γυμναστικών ασκήσεων κοπιωδών, επ΄
απειλή ξυλοδαρμού. Τέλος, άλλαι ομάδες Γερμανών υποχρεώνουν Ισραηλίτας, εις την εκτέλεσιν
εξευτελιστικών κινήσεων (τούμπες) υπό τα όμματα των χριστιανών περιέργων και θεατών. Προς
συμπλήρωσιν δε του θεάματος λαμβάνονται και φωτογραφίαι της συγκεντρώσεως εκ μέρους Γερμανών
και φωτορεπόρτερ, οι οποίοι αμέσως την επομένην παρετίθεντο εις τον ελληνικόν τύπον με
χαρακτηριστικάς, εις βάρον των Ισραηλιτιών, περιγραφάς.
Πηγή: Γιακοέλ, Γ. (1993). Απομνημονεύματα 1941-1943. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Σελ. 58.

Δραστηριότητες εμβάθυνσης

Β.Να επεξεργαστείς τον παρακάτω χάρτη της Ελλάδας και να σημειώσεις με κόκκινα
γράμματα τις πόλεις όπου υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες πριν το Ολοκαύτωμα. Στον ήδη
επεξεργασμένο χάρτη της Ελλάδας να τοποθετήσεις πράσινες κυκλικές ενδείξεις στους
τόπους που υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες σήμερα. Tι παρατηρείς;
Σχολίασε.

Γ. Κοίταξε τις φωτογραφίες που πήρε ο Ελληνοεβραίος Αλμπέρτο Ερρέρα και διάβασε
τη μαρτυρία του Σλόμο Βενέτσια που θα βρεις παρακάτω. Στη συνέχεια διάβασε τα
κείμενα σχετικά με το χειρόγραφο του Μαρσέλ Νατζαρή που θα βρεις στο
υποστηρικτικό υλικο.
Γράψε ένα κείμενο αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους αυτές οι πηγές
αποτελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια.

Στον Αλμπέρτο Ερρέρα (αρ. βραχίονα 182552), μέλος του Ζοντερκομάντο στο Άουσβιτς που
δολοφονήθηκε προσπαθώντας να δραπετεύσει, αποδίδονται οι μοναδικές φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν από την είσοδο του θαλάμου αερίων του Κρεματορίου V, όπου φαίνεται η διαδικασία
αποτέφρωσης των πτωμάτων στους παρακείμενους λάκκους. Σε συνεργασία με την αντιστασιακή
ομάδα του στρατοπέδου οι πολύτιμες φωτογραφίες έφτασαν στα χέρια της εξωτερικής πολωνικής
αντίστασης.

Μαρτυρία του Σλόμο Βενέτσια
Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια ήταν ακριβώς η διαδικασία κατά την άφιξη μια νέας
αποστολής;
Μόλις έφτανε μια νέα αποστολή, ο κόσμος έμπαινε από την κεντρική πύλη του κρεματορίου και κατευθυνόταν
προς την υπόγεια σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα των αποδυτηρίων […] Μετά τη διαλογή στη Judenrampe,
οι πρώτοι που έφταναν ήταν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, έπειτα ακολουθούσαν οι άντρες. Στην
αίθουσα όπου ξεντύνονταν υπήρχαν αριθμημένες κρεμάστρες κατά μήκος του τοίχου και μικροί πάγκοι όπου οι
άνθρωποι μπορούσαν να καθίσουν για να ξεντυθούν. Για να είναι πιο πειστικοί στην απάτη τους, οι Γερμανοί
έλεγαν στους ανθρώπους να συγκρατούν τον αριθμό της κρεμάστρας για να βρουν ευκολότερα τα ρούχα τους
μετά το μπάνιο. Έπειτα από λίγο καιρό στις οδηγίες που έδιναν πρόσθεσαν ότι έπρεπε να δένουν τα παπούτσια
τους ανά ζευγάρι. Στην πραγματικότητα αυτό γινόταν για να διευκολύνεται η διαλογή των πραγμάτων όταν θα
έφταναν στο Kanadakommando. Τις οδηγίες τις έδιναν συνήθως οι ίδιοι οι SS, τύχαινε όμως να τις δίνει
απευθείας και κάποιος Sonderkommando εάν μιλούσε τη γλώσσα των εκτοπισμένων. Για να ηρεμούν τον κόσμο
και να τον κάνουν να προχωράει γρηγορότερα και χωρίς πολλές αντιδράσεις, τους υπόσχονταν επίσης ότι θα
τους μοίραζαν φαγητό αμέσως μετά την «απολύμανση» […] Τα παιδιά τρομοκρατημένα, έμεναν κολλημένα στις
μανάδες τους. […] Οι γυναίκες, αφού γδύνονταν, έμπαιναν στον θάλαμο αερίων και περίμεναν, νομίζοντας ότι
βρίσκονταν σε λουτρά, με τις ντουζιέρες πάνω απ' τα κεφάλια τους […] μη βλέποντας νερό να τρέχει, ορισμένες
κυριεύονται από ανησυχία και κάνουν ερωτήσεις σ' έναν από τους δύο Γερμανούς που στέκονταν μπροστά στην
πόρτα. Αμέσως αυτοί τις χτυπούσαν βίαια, υποχρεώνοντάς τες να γυρίζουν στη θέση τους. […] Στο τέλος έβαζαν
και τους άντρες στο θάλαμο […] Πράγματι, κάτω από τα άγρια χτυπήματα των Γερμανών που τους μακέλευαν
σαν ζώα, δεν είχαν άλλη επιλογή απ' το να σπρώχνουν με δύναμη για να μπουν μέσα και να γλυτώσουν τα
χτυπήματα […] Ο Γερμανός που επέβλεπε τη διαδικασία συχνά το διασκέδαζε, βασανίζοντας λίγο παραπάνω

τους ετοιμοθάνατους. Καθώς περίμενε τον SS που θα έριχνε το αέριο, έσπαγε πλάκα αναβοσβήνοντας το φως
για να τους τρομάξει ακόμα πιο πολύ […] Στο τέλος έφτανε κι ο Γερμανός με το αέριο. Έπαιρνε μαζί τους δύο
Sonderkommandos για να ανοίξουν την καταπακτή απ' έξω, πάνω από το θάλαμο αερίων, κι έριχνε το Zyklon B
από το άνοιγμα […] Αφού έριχναν το αέριο, μέσα σε δέκα με δώδεκα λεπτά έπεφτε απόλυτη σιωπή˙ δεν έμενε
ψυχή ζώσα. Ένας Γερμανός ερχόταν τότε να ελέγξει αν ήταν όλοι νεκροί, κοιτάζοντας από ένα παραθυράκι […]
Όταν βεβαιωνόταν ότι είχαν όλοι πεθάνει, άνοιγε την πόρτα και αμέσως έφευγε, αφού πρώτα έβαζε σε
λειτουργία τον εξαερισμό […] Έπειτα απ' αυτό μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να αρχίσουμε την εκκένωση του
θαλάμου […] Κόβαμε μόνο τα μακριά μαλλιά […] Μετά μαζεύαμε τα μαλλιά και τα πετούσαμε μέσα σ' ένα σάκο
[…] Όταν τέλειωνε το κόψιμο των μαλλιών και η αφαίρεση των χρυσών δοντιών, δύο άτομα τοποθετούσαν τα
σώματα στον ανελκυστήρα που θα τα έστελνε στο ισόγειο του κτιρίου, στους κλιβάνους αποτέφρωσης[…]
Αφού αδειάζαμε την αίθουσα, έπρεπε να την καθαρίσουμε εντελώς, γιατί οι τοίχοι και το πάτωμα είχαν λερωθεί,
και θα ήταν αδύνατο να βάλουμε μέσα τους καινούριους χωρίς να τρελαθούν απ' τον φόβο τους […] Εν τω μεταξύ
ο ανεμιστήρας συνέχιζε να καθαρίζει τον αέρα. Έτσι όλα ήταν έτοιμα να δεχτούν την επόμενη ομάδα. Ακόμα και
αν το πάτωμα ήταν ακόμα βρεγμένο, όταν έμπαιναν οι επόμενοι, δεν ανησυχούσαν, γιατί τους είχαν πει ότι
πήγαιναν για απολύμανση στα ντους.

Εξαφάνιζαν λοιπόν προσεκτικά όλα τα ίχνη από τους θαλάμους αερίων. Και στους κλιβάνους
τι έκαναν τις στάχτες όταν τέλειωνε η αποτέφρωση;
Και οι στάχτες έπρεπε να εξαφανιστούν, να μη μείνει κανένα ίχνος […] Πόσο μάλλον που κάποια οστά δεν
καίγονταν καλά […] Γι' αυτό τα πιο ογκώδη έπρεπε να αφαιρούνται και να συνθλίβονται ξεχωριστά [...] Η
επιχείρηση αυτή γινόταν στο προαύλιο του κρεματορίου […] Αφού συνθλίβονταν, οι στάχτες τοποθετούνταν σε
ένα καρότσι. Ένα φορτηγό περνούσε τακτικά και τις έπαιρνε για να τις ρίξει στο ποτάμι.
Πηγή: Βενέτσια, Σ. (2008). SONDERKOMMANDO. Μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίων. Αθήνα: Εκδόσεις
Πατάκη. Σελ. 107-111, 115-116.

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Μάλλινη στολή του κρατούμενου στο στρατόπεδο
εξόντωσης του Άουσβιτς- Μπιρκενάου, Μωσέ Αρδίττη,
14 ετών από την Θεσσαλονίκη.

Υποστηρικτικό υλικό:
Ψηφιακή Eφαρμογή ΕΜΕ «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και
το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941-44».
Το EME παρουσιάζει αναβαθμισμένη ψηφιακή εφαρμογή - Jewish Museum of Greece
Ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
https://www.jct.gr/history.php
Η «Τελική Λύση»
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/ﬁnal-solution-overview
·
Βίντεο μαθητικού διαγωνισμού «Το χαμένο χειρόγραφο»
https://www.youtube.com/watch?v=4N3FQ5uw58c&feature=emb_logo
Εκτοπισμοί Ελλήνων Εβραίων από τους Βούλγαρους
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/ﬁlm/deportation-of-jews-from-bulgarian-occupiedmacedonia
Πίνακες με αριθμούς θυμάτων
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaustand-nazi-persecution
Ψηφιακή έκθεση ΕΜΕ:«Σαν πρόκες καρφώνονται οι λέξεις. Το Αρχείο της Προφορικής
Ιστορίας του ΕΜΕ (ΑΠΙ)»
https://www.jewishmuseum.gr/san-prokes-karfonontai-oi-lexeis/
Ολοκαύτωμα και ιστορική τεκμηρίωση: «To χαμένο χειρόγραφο» του Μαρσέλ Νατζαρή
https://www.kathimerini.gr/world/937160/i-grapti-martyria-toy-ellina-evraioy-marsel-natzari-apo-tithessaloniki-poy-epezise-apo-to-kolastirio-toy-aoysvits /
https://www.cnn.gr/ellada/story/77827/sygklonizei-to-xeirografo-toy-thessalonikioy-evraioy-marselnatzari-apo-to-aoysvits
Στρατόπεδα των Ναζί
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nazi-camps
·
Το σύστημα στρατοπέδων των Ναζί
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nazi-camp-system
Άουσβιτς
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/auschwitz-1
Περιήγηση στο Άουσβιτς
Virtual Tour - Auschwitz I
·
Ολοκαύτωμα – Γενοκτονίες – Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
https://www.holocaustremembrance.com/el/resources/educational-materials/olokaytoma-kai-allesgenoktonies
Μνήμη και Ολοκαύτωμα
https://www.jewishmuseum.gr/wp-content/uploads/2017/10/praktika_seminarioy-1.pdf
Τρέιλερ από το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά»
https://www.youtube.com/watch?v=gnZPB5Bd8zc
https://www.blod.gr/lectures/olokaytoma-kai-mnimi/

