
«Δεν είναι πράγματα αυτά να 
τα θυμάσαι...»
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και  
Καταναγκαστικής Εργασίας 
στην Ευρώπη  του Γ΄ Ράιχ.  
Μια πρόταση διδασκαλίας  
της Ιστορίας του  
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
σε Ψηφιακό Περιβάλλον.

Ιωάννα Δεκατρή

Εκπαιδευτικός Κλ. ΠΕ02

ΜSc Διδακτική της Ιστορίας 

Υπ. Δρ Διδακτικής Φιλοσοφική ΕΚΠΑ

Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας 



Covid-19 & Εκπαίδευση…

Ολιστική- Συστημική Θεώρηση Εκπαίδευσης

• Επικοινωνιακό Πλαίσιο- Περιεχόμενο- Μέσο => 

• Περιβάλλοντα Μάθησης παιδαγωγικά & 
διδακτικά προσανατολισμένα στη διερευνητική, 
διεπιστημονική, συνεργατική οικοδόμηση της 
κοινωνικής και γνωστικής συγκρότησης κάθε 
εκπαιδευόμενου/ης. 

• Για όλες τις μορφές / τύπους  μάθησης: 

• Με φυσική παρουσία

• Μεικτό μοντέλο

• Εξ αποστάσεως 



Πρόγραμμα Μνήμες από την Κατοχή 
στην Ελλάδα (M.O.G.)

http://www.occupation-memories.org/

http://www.occupation-memories.org/


Αρχείο του M.O.G.
93 αφηγήσεις για τη Γερμανική Κατοχή  στην Ελλάδα

http://www.occupation-memories.org/

http://www.occupation-memories.org/


Διαδικτυακή Πύλη - M.O.G.
• Οι συνεντεύξεις είναι προσβάσιμες σε διαδικτυακή πύλη 

• http://www.occupation-memories.org/

• συνοδευόμενες από λέξεις-κλειδιά, ιστορικές πληροφορίες, φωτογραφίες, 
βιογραφικά, περιλήψεις και επιπρόσθετο υλικό. 

• Προϋπόθεση να εγγραφούν στο σύστημα, για λόγους προστασίας και ελέγχου των 
προσωπικών δεδομένων. 

• Διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης θα διευκολύνουν τους χρήστες να κατευθύνονται 
σε συγκεκριμένα σημεία των συνεντεύξεων.

• Το υλικό διατίθεται για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς 
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολεία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και διεθνώς, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διαπολιτισμικός διάλογος, ιδιαίτερα μεταξύ των 
δύο χωρών. 

• Το πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» διεξάγεται στο Κέντρο 
Ψηφιακών Συστημάτων (Center für Digitale Systeme, CeDiS) του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

http://www.occupation-memories.org/


Προφορική Ιστορία 
• Η Oral History είναι μια ερμηνευτική, ιστοριογραφική 

μέθοδος για την επιστημονική επεξεργασία των 
προφορικών πηγών  και  προσφέρει μια εναλλακτική 
αφήγηση για το παρελθόν.

• Η μελέτη της προφορικής ιστορίας, η οποία αποτελεί 
έναν εξελισσόμενο και ζωντανό διεπιστημονικό τομέα.

• Eρευνητικό πρόγραμμα: «Μνήμες από την Κατοχή στην 
Ελλάδα- M.O.G. » : Η ανασυγκρότηση της ατομικής 
μνήμης μέσα από τις αυτοβιογραφικού τύπου 
συνεντεύξεις 

• “H προφορική ιστορία αποτελεί ένα μέσο ριζικής 
μεταμόρφωσης της κοινωνικής σημασίας της ιστορίας” 
(Π. Τόμσον)

http://www.occupation-memories.org/

http://www.occupation-memories.org/


Μνήμη και Προφορική Ιστορία 
• Οι αφηγήσεις για το παρελθόν έχουν αμφισβητηθεί έντονα από τους

ιστορικούς ως αναξιόπιστες.
• Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ότι οι μαρτυρίες δεν είναι

στατικές αλλά εξελισσόμενες διαρκώς, μετασχηματίζονται και έχουν
πολλαπλά στρώματα.

• Ο μάρτυρας θυμάται επιλεκτικά ένα μέρος της συνολικής εμπειρίας.
Ψυχολογικές μελέτες προτείνουν τη διάκριση ανάμεσα, αφενός, στην
«επεισοδιακή» μνήμη (episodic memory), ανάκληση ενός
συγκεκριμένου τραυματικού γεγονότος), την «αυτοβιογραφική»
μνήμη και, αφετέρου, την αφήγηση ζωής (life narrative), σειρά
αυτοβιογραφικών μνημών που χρησιμεύουν στον αυτοκαθορισμό του
ατόμου), προκειμένου να διαχωριστούν οι προφορικές μαρτυρίες με
βάση τις λεπτές τους αποχρώσεις

Πηγή: http://www.occupation-memories.org/

http://www.occupation-memories.org/


Διδασκαλία της Ιστορίας με Προφορικές Μαρτυρίες
σε Συμβατικό & Ψηφιακό Περιβάλλον 

Σκοποί: 
• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης  
• Ενδυνάμωση αξιών δημοκρατίας και ανθρωπισμού

• Κριτικός- Ιστορικός- Ψηφιακός Γραμματισμός
Τρόποι: 

 με την αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών & 
ψηφιακών μέσων σε ψηφιακό περιβάλλον

 την ένταξή τους στο ευρύτερο ιστορικό  πλαίσιο, 
τη «μεγάλη εικόνα» της εποχής

 την τεκμηρίωση- διασταύρωση με πολυτροπικές και 
ποικιλόμορφες πηγές

 την ανάπτυξη ενσυναίσθησης με βιωματικές δραστηριότητες 
- διασύνδεση με διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 

6  εκπαιδευτικά σενάρια που βασίζονται σε 
προφορικές μαρτυρίες για την Κατοχή στην Ελλάδα 



Στρατόπεδα Συγκέντρωσης & Καταναγκαστικής 
Εργασίας (1933-1945) κατεχόμενης Ευρώπης

• Το Φαινόμενο του στρατοπεδικού εγκλεισμού ομήρων 
(αιχμαλώτων πολέμου, πολιτικών αντιπάλων, κομμουνιστών, 

αντιστασιακών, ποινικών κρατουμένων, πολιτών που 
συνελήφθηκαν τυχαία, μη Εβραίων από χώρες όπως η Πολωνία, η 
ΕΣΣΔ, η Γαλλία, η Ιταλία, και η Ελλάδα καθώς και Εβραίων που δεν 

οδηγήθηκαν απευθείας στα στρατόπεδα εξόντωσης) και του 
εξαναγκασμού παροχής εργασίας από αυτούς για το Γ΄Ράιχ,
• είτε σε στρατόπεδα – φυλακές, όπως το Νταχάου, το 

Ζάξενχαουζεν, το Φλόσενμπεργκ, το Μάουτχαουζεν, κ.ά., που 
έστελναν παρτίδες αιχμαλώτων στην γερμανική βιομηχανία, σε 

δημόσια έργα, ανθρακωρυχεία, κ.ά.,  
• είτε σε πόλεις – στρατόπεδα, όπως το Βερολίνο, η Βιέννη, το 

Αμβούργο, το Μόναχο με στόχο το οικονομικό όφελος και τις 
τεράστιες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό για την πολεμική μηχανή 

του Γ΄Ράιχ. 



Στρατόπεδα Συγκέντρωσης & Καταναγκαστικής 
Εργασίας (1933-1945) κατεχόμενης Ευρώπης

• Οι Συνθήκες ήταν απάνθρωπες και οι «εργάτες- σκλάβοι» 
αναλώσιμοι, καθώς νέες «παρτίδες» θα αντικαθιστούσαν όσους/ες 

δεν τα κατάφερναν να επιβιώσουν από τις αρρώστιες, τις 
κακουχίες, τον υποσιτισμό, την εξοντωτική εργασία.

• Στο τέλος του πολέμου 9,5 εκατομμύρια ξένοι πολίτες  βρέθηκαν 
διασκορπισμένοι και παγιδευμένοι σε όλη την επικράτεια του 
ηττημένου Τρίτου Ράιχ, να προσπαθούν να επιστρέψουν στα 

σπίτια τους. 
• Στην Ελλάδα, υπήρξαν  στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και άλλοι χώροι εγκλεισμού και μαρτυρίου. 
Το πιο γνωστό ήταν το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, στη Δυτική Αθήνα 

και το Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη 



Στρατόπεδα Συγκέντρωσης & Καταναγκαστικής 
Εργασίας (1933-1945) κατεχόμενης Ευρώπης



Θεματική Ενότητα: Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 
& Καταναγκαστικής Εργασίας Γ΄Ράιχ

2 μάρτυρες – πληροφορητές
2 πορείες ζωής => 

2 ενδεικτικές διδακτικές πορείες 

• 4 διδακτικοί βηματισμοί 
σε κάθε υπο-κεφάλαιο 

• ποικίλες δυνατότητες διδασκαλίας 

• συνομιλία μεταξύ τους και
με άλλους 4 πληροφορητές από το Αρχείο 



Εκπαιδευτικό Σενάριο «Ανοιχτού τύπου» 

• Προϋπάρχουσα γνώση: Ιστορικό πλαίσιο Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου- Άνοδος  ολοκληρωτικών – Φασιστικών, Ναζιστικών  
καθεστώτων σε όλη την Ευρώπη  

• Εμβάθυνση: Επιπλέον υλικό, όπως: 
• Η διανοητική και ιδεολογική προετοιμασία του ναζισμού 
• Tα ειδοποιά γνωρίσματα του φασισμού και του ναζισμού
• Tα δικτατορικά καθεστώτα της  Μεσοπολεμικής  Ευρώπης

(1917 - 1939)
 Παρέχεται στην πλατφόρμα πλούσιο επιπλέον υλικό  και παραπομπές σε πύλες 

προσβάσιμες διαδικτυακά, ενδεικτικά: 
• Το αυγό του φιδιού: Ο Φασισμός κι ο Ναζισμός στην Ευρώπη 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/main.htmΕπιμέλεια παραγωγής: Γιώργος Κόκκινος, Επιστημονικοί 
υπεύθυνοι: Γιώργος Κόκκινος, Κώστας Ράπτης, Ευγενία Αλεξάκη, Αντώνης Καζάκος

• Δημοκρατία και εκπαίδευση. Εχθροί της Δημοκρατίας: ο Ναζισμός. (Ίδρυμα της 
Βουλής) http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627
(Κική Σακκά, Κατερίνα Μπρεντάνου) 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/main.htm
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627


Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 
Εισαγωγή και 2 Κεφάλαια 

Ελένη Σαββατιανού & Λουκάς Κόκκινος
(αυτόνομα ή αλληλοσυμπληρούμενα)

Δυνατότητες 
Επιλογής 



Βασικοί Θεματικοί Άξονες
μέσα από την αφήγηση ζωής των

Ελ. Σαββατιανού & Λ. Κόκκινου 

• Η Ζωή πριν τη Σύλληψη. Αναφορές στον Πόλεμο- Έναρξη Κατοχής  

• Συνθήκες Σύλληψης – Εγκλεισμός στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου

• Απέλαση σε Κέντρα Καταναγκαστικής Εργασίας στην κατεχόμενη Ευρώπη 
από το Γ΄ Ράιχ 

• Εστίαση σε εμβληματικό γεγονός προσκλητηρίου Εκτέλεσης 200 
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στην Καισαριανή 

• Η Καθημερινή Ζωή και ο Θάνατος στα Στρατόπεδα 

• Μορφές Καταναγκαστικής Εργασίας 

• Ομάδες  Αιχμαλώτων (από Πολωνία, ΕΣΣΔ, Γαλλία, Ελλάδα, αργ. Ιταλία, 
Εβραίοι και μη Εβραίοι, πολιτικοί κρατούμενοι, αντιστασιακοί, ποινικοί 
κρατούμενοι, πολίτες-εργάτες σε βιομηχανίες, κλπ)

• Απελευθέρωση από τα Στρατόπεδα 

• Προσπάθειες Επανόδου στη «Φυσιολογική Ζωή»



Ψηφιακά Εργαλεία
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 



Ψηφιακά Εργαλεία
Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης & 

Καταναγκαστικής Εργασίας [1933-1945]

Επιλογές



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 

Κεφάλαιο 1: Ελένη Σαββατιανού

1. Ταινία με θεματικές 
υποενότητες για Εκπαιδευτική 
Αξιοποίηση- Αφόρμηση Σεναρίου
2. Δραστηριότητες: 
Διαβάθμιση σε Επίπεδα 
Εμβάθυνσης
• Γνωριμία
• Επισκόπηση
• Εμβάθυνση
• Αναστοχασμός- Μεταγνωστικές

Δραστηριότητες  

3. Διδακτικά Σχόλια για κάθε 
δραστηριότητα (μόνο για τον 
Εκπαιδευτικό) 



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 

Κεφάλαιο 1: Ελένη Σαββατιανού

Διδακτικό Σχόλιο



Εκπαιδευτική Πλατφόρμα M.O.G.
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης 

Κεφάλαιο 2: Λουκάς Κόκκινος



Λουκάς Κόκκινος: Αριθμός Εισαγωγής 84253

• 30.04.1944:  Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – Αυτόπτης μάρτυρας  προσκλητηρίου εκτέλεσης 200 
αγωνιστών 

• 25.05.1944: Εκτοπισμός. Εκτοπίζεται στα γερμανικά στρατόπεδα, μαζί με 800 περίπου 
ομήρους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στη μεγαλύτερη πιθανότατα αποστολή 
ομήρων από ελληνικό έδαφος στην επικράτεια του Γ΄Ράιχ. 

• 04.06.1944: Όμηρος στο στρατόπεδο του Νώυενγκάμμε

• Εισάγεται ως όμηρος στο στρατόπεδο του Νώυενγκάμμε (Neuengamme, Αμβούργο, 
Γερμανία), όπου λαμβάνει τον αριθμό εισαγωγής 84253.

• 07.1944: Μεταγωγή και καταναγκαστική εργασία. Μετάγεται στο στρατόπεδο Ζαξενχάουζεν
(Sachsenhausen) και εντάσσεται για εργασία στο υποστρατόπεδο του Φάλκενζεε (Falkensee), 
στα εργοστάσια εξοπλισμών της εταιρείας DEMAG-Panzer, ως εφαρμοστής και χειριστής 
τροχού για την κατασκευή αρμάτων μάχης.

• 09.1944: Αναρρωτήριο του Φάλκενζεε. Μεταφέρεται στο αναρρωτήριο του Φάλκενζεε με 
υψηλό πυρετό και διαγιγνώσκεται με εχινόκοκκο. Αποστέλλεται στο νοσοκομείο του κυρίως 
στρατοπέδου για θεραπεία. Μετά από ένα μήνα επιστρέφει στο Φάλενζεε όπου περνά τον 
χειμώνα του 1944/45. Τραυματίζεται σε εργατικό ατύχημα, κατά τη μεταφορά υλικών και 
μηχανημάτων.

• 23.04.1945: Απελευθέρωση του στρατοπέδου από τον Κόκκινο Στρατό. 

• Μαζί με άλλους εκτοπισμένους Έλληνες εγκαθίσταται στο Βερολίνο.

• Προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα 



Ελένη Σαββατιανού – Γεωργαντά 

• 11.1940 - 09.1941: Εθελόντρια σε νοσοκομεία
Εργάζεται εθελοντικά στα νοσοκομεία των τραυματιών του αλβανικού μετώπου που έχουν εγκατασταθεί στην 
Κηφισιά, κυρίως σε επιταγμένα ξενοδοχεία. 
• 1942 - 1943: Μέλος της ΕΠΟΝ
Στρατολογείται στην Αντίσταση και γίνεται μέλος της ΕΠΟΝ. Λαμβάνει μέρος στα συλλαλητήρια που αρχίζει 
να οργανώνει το ΕΑΜ για διεκδικήσεις τροφίμων και καλύτερων συνθηκών ζωής. 
• 05.03.1943: Συμμετοχή στη διαδήλωση κατά της πολιτικής επιστράτευσης
Παίρνει μέρος στη μεγάλη διαδήλωση κατά της πολιτικής επιστράτευσης στο κέντρο της Αθήνας, όπου 
σκοτώνονται 7 ή σύμφωνα με άλλες πηγές 13 διαδηλωτές και τραυματίζονται πάνω από 80. 
• 1943: Σύλληψη
Μέσα στο 1943 συλλαμβάνεται από έναν χωροφύλακα στην Κηφισιά κατά τη διάρκεια αναγραφής 
συνθημάτων σε τοίχους. Μεταφέρεται προσωρινά στο Σταθμό Χωροφυλακής Κηφισιάς και αργότερα 
παραδίδεται στην Ειδική Ασφάλεια. Ανακρίνεται στα κρατητήρια της Οδού Ελπίδος από τους Μόρφη, 
Παρθενίου και Λάμπου. Παραπέμπεται σε στρατοδικείο και καταδικάζεται σε θάνατο, η ποινή της 
μετατρέπεται σε ισόβια, μετά την παρέμβαση του Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδας, Ιάκωβου, και του 
μετέπειτα συζύγου της, Αχιλλέα Γεωργαντά.
• 1943: Εγκλεισμός στις Φυλακές Χατζηκώνστα
Κλείνεται μαζί με άλλες γυναίκες στις Φυλακές Χατζηκώνστα στην Οδό Πειραιώς και έπειτα από ένα 
διάστημα, αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς, οδηγείται στο Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου το οποίο λειτουργεί κάτω 
από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ες-Ες. 
• 01.05.1944: Εγκλεισμός στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και εκτέλεση των 200
Αυτόπτης μάρτυρας του προσκλητηρίου 200 ανδρών οι οποίοι την ίδια μέρα θα εκτελούνταν στο Σκοπευτήριο 
της Καισαριανής σε αντίποινα για τον θάνατο του στρατηγού Φραντς Κρεχ στην Λακωνία σε ενέδρα ανταρτών 
του ΕΛΑΣ.
• 18.09.1944: Απελευθέρωση
Απελευθερώνεται με τη διάλυση του Στρατοπέδου και επιστρέφει στην Κηφισιά, όπου
συνδέεται ξανά με την ΕΠΟΝ. Τις παραμονές της Απελευθέρωσης, εντάσσεται στον ΕΛΑΣ, στο
νεοσυγκροτηθέν 5ο Σύνταγμα Βορείων Προαστείων.



Απελάσεις ομήρων σε Στρατόπεδα της 
Ευρώπης του Γ΄Ράιχ

«Όλοι τους είναι στοιβαγμένοι μέσα στα 
τρένα, γονατιστοί». 

Πηγή: www.lifo.gr



Καταναγκαστική εργασία 
ομήρων/ αιχμαλώτων Ο ΑΝΤΩΝΗΣ  

Εκεί στη σκάλα την πλατιά
στη σκάλα των δακρύων
στο Βίνερ Γκράμπεν το βαθύ
το λατομείο των θρήνων

Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν
Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν,
βράχο στη ράχη κουβαλούν
βράχο σταυρό θανάτου.

Εκεί ο Αντώνης τη φωνή
φωνή, φωνή ακούει
ω καμαράντ, ω καμαράντ
βόηθα ν' ανέβω τη σκάλα.

Μα κει στη σκάλα την πλατιά
και των δακρύων τη σκάλα
τέτοια βοήθεια είναι βρισιά
τέτοια σπλαχνιά είν' κατάρα.

Ο Εβραίος πέφτει στο σκαλί
και κοκκινίζει η σκάλα
κι εσύ λεβέντη μου έλα εδω
βράχο διπλό κουβάλα.

Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό
μένα με λένε Αντώνη
κι αν είσαι άντρας, έλα εδώ
στο μαρμαρένιο αλώνι

https://www.mixanitouxronou.gr/i-istoria-enos-ellina-pou-ergastike-
os-sklavos-sta-stratopeda-sigkentrosis-ton-nazi/https://www.youtube.com/watch?v=

EvkcI1TgrlU

Henri Pieck (1895-1972)

https://www.mixanitouxronou.gr/i-istoria-enos-ellina-pou-ergastike-os-sklavos-sta-stratopeda-sigkentrosis-ton-nazi/
https://www.mixanitouxronou.gr/i-istoria-enos-ellina-pou-ergastike-os-sklavos-sta-stratopeda-sigkentrosis-ton-nazi/
https://www.youtube.com/watch?v=EvkcI1TgrlU






Εργαλεία που προτείνονται για δραστηριότητες 
σε Ψηφιακό Περιβάλλον Web 2.0. 

Canva
Image 

Juxtaposition
Linoit Mind42

Mindmup Mindomo Padlet Timetoast

Photocollage Pixton Storyboarder StoryBoardThat

Timetoast Wordle Google Maps PosterMyWall



Λουκάς Κόκκινος 



Λουκάς Κόκκινος 



Λουκάς Κόκκινος 



Λουκάς Κόκκινος 





Τεκμηρίωση-Διασταύρωση με επιπλέον 
αποσπάσματα από συνεντεύξεις Αρχείου









Διερεύνηση περαιτέρω πηγών 
Διασύνδεση- Εμβάθυνση- Ενσυναισθητικές δραστηριότητες 

Δημιουργία- Έκφραση- Διάχυση Αποτελεσμάτων –
Αλληλεπίδραση με Κοινότητα/ ες 

Αφού μελετήσετε τις μαρτυρίες της κ. Ελένης και του κ. Λουκά να αναζητήσετε 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος για τους τόπους 
μνήμης http://www.occupation-
memories.org/Gedenken/Erinnerungsorte/Chaidari/index.html

Δραστηριότητες σε ομάδες 
Α ομάδα:  Να συντάξετε ένα άρθρο προς τη διεθνή κοινότητα για τις συνθήκες που 
επικρατούν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Το άρθρο θα προσπαθήσετε να δημοσιευτεί σε 
εφημερίδα της Βρετανίας ή των ΗΠΑ.  

Β ομάδα: Να γράψετε ένα διάλογο ανάμεσα σε κρατούμενους (άντρες) του στρατοπέδου 

Γ ομάδα: Να γράψετε ένα διάλογο ανάμεσα σε κρατούμενες (γυναίκες) του στρατοπέδου  

Δ ομάδα: Να δημιουργήσετε φυλλάδια ή αφίσες για την Αντίσταση, με αφορμή όσα 
συμβαίνουν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, ώστε να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί  ο 
κόσμος έξω από το στρατόπεδο και να αντιδράσει…

Ε ομάδα:  Να δημιουργήσετε έναν ψηφιακό ιστότοπο (blog) από όπου θα ενημερώνετε  τον 
έξω κόσμο για τις συνθήκες που επικρατούν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. 

http://www.occupation-memories.org/Gedenken/Erinnerungsorte/Chaidari/index.html






Απελευθέρωση 

«Στις 2 Μαΐου ο μάγειρας τους φέρνει την 
είδηση: «Οι Αμερικανοί απέχουν μόλις 8 
χιλιόμετρα από δω»  
Πηγή: www.lifo.gr Στρατόπεδο Μπερνάου

Αφού ακούσετε κάθε ομάδα τις 
αφηγήσεις των μαρτύρων σας για 
τον τρόπο, την εθνικότητα των 
στρατευμάτων, τα συναισθήματα 
που βίωσαν κατά την 
απελευθέρωση, ο τρόπος της 
επιστροφής στο σπίτι  τους,  να τα 
καταγράψετε σε ένα πρωτοσέλιδο 
εφημερίδας .

Α ομάδα: Λουκάς Κόκκινος 

Β ομάδα : Ελένη Σαββατιανού 

Γ ομάδα: Μαριάνθη Ναχμία

Δ ομάδα:  Σταύρος Παπουτσάκης 

Ε ομάδα: Ισαάκ Μιζάν

https://www.lifo.gr/articles/greece_articles/235127/i-sygkinitiki-istoria-enos-ellina-ierea-sta-nazistika-stratopeda-sygkentrosis




Διερεύνηση περαιτέρω πηγών 
Διασύνδεση- Εμβάθυνση- Ενσυναισθητικές δραστηριότητες 

Δημιουργία- Έκφραση- Διάχυση Αποτελεσμάτων –
Αλληλεπίδραση με Κοινότητα/ ες 

Βάση επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες μαθητικές κοινότητες σε χώρες όπου λειτούργησαν 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και χώροι εγκλεισμού και βίας . 

Δημιουργία «μικρού μουσείου» -my history museum -έκθεσης των εργασιών που θα προκύψουν και 
θα κοινοποιηθούν στο τέλος στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία

Συζήτηση και ανάρτηση όλων των εργασιών των ομάδων στο κοινό ιστότοπο/ blog/ ψηφιακό πίνακα 
τύπου linoit ή σε έναν πίνακα συμβατικό μέσα στην τάξη όπου θα συγκεντρώνονται οι εργασίες των 

μαθητών για το παρόν project 

Ολομέλεια



Μαριάνθη Ναχμία
Είδος καταναγκαστικής εργασίας [1:04:00 – 1:04:31]

-Λέγαμε λοιπόν για_, μας λέγατε για το Köpenick.  Köpenick. Εκεί 
πέρα μεταφερόσασταν για καταναγκαστική εργασία_,

-Ναι.
-Τι είδους εργασία κάνατε, κυρία Μαριάνθη; 

-Ήτανε, φτιάχναμε, ανταλλακτικά αεροπλάνων.   
Ανταλλακτικά αεροπλάνων φτιάχναμε.  Έπρεπε να βγάζαμε από 

(-) 50-60 κομμάτια, απ’ αυτά.   Και τα μετρούσε αυτή.  Κι αν 
ήταν κανένα λίγο κομμένο το (-) λαστιχάκι, ήταν κάτι τετράγωνα 

τέτοια [δείχνει με το χέρι], σ’ έπαιρνε στο ιδιαίτερο και σε 
βουρδάριζε και ησύχαζες.  […]  

Για κοίταξε να δεις, πολλά σας έχω πει, με συγχωρείτε ε; 
Να με συγχωρέσετε, γιατί της είπα, 

δεν είναι πράγματα αυτά να τα θυμάσαι.
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