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Εισαγωγή
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο φέρει τον τίτλο Έφηβοι και νέοι με φόντο τη Shoah:
Ο «κόσμος» των γκέτο και των στρατοπέδων συγκέντρωσης και αποτελεί το δεύτερο
μίας σειράς τριών συνολικά σεναρίων που αφορούν στη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκπονήθηκε στο πλαίσιο
μεταδιδακτορικής έρευνας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. υπό τον
τίτλο «Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσα από κινηματογραφικές ταινίες στο
μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: καταγραφή υλικού και
ψηφιακά σενάρια». Η θεματική του συγκεκριμένου σεναρίου αφορά στην εξέταση
του «κόσμου» των στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης μέσα από τις
αφηγήσεις και αναπαραστάσεις ηρώων που βρίσκονταν σε εφηβική ή σε πολύ νεαρή
ηλικία και προορίζεται για τις τάξεις της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Νευραλγικό
ρόλο στο σενάριο διαδραματίζει πέρα από την έννοια της αναπαράστασης του
στρατοπεδικού κόσμου, η έννοια της εφηβικής και νεαρής ηλικίας. Για την
εμβριθέστερη προσέγγιση της εν λόγω έννοιας έχουν επιλεγεί και επιστρατευτεί
κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη: βιογραφικό graphic novel,
ημιαυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, μαρτυρία, διήγημα, ποίηση για το Ολοκαύτωμα,
κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας που στηρίζονται εν πολλοίς σε πραγματικές
προσωπικές ιστορίες και βέβαια σε ιστορικά γεγονότα. Έτσι απώτερος στόχος δεν
είναι απλώς η επαφή των μαθητών με τον ναζιστικό στρατοπεδικό «κόσμο» αλλά η
ανάδειξή του μέσα από ποικίλες οπτικές και φωνές.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες παρουσιάζουν έναν πλουραλισμό και
καλύπτουν το εύρος των τιθέμενων στόχων και των αναμενόμενων δεξιοτήτων από
πλευράς μαθητών. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η πραγματοποίηση του συνόλου
των δραστηριοτήτων επαφίεται στον κάθε έναν εκπαιδευτικό ανάλογα με τις
διαθέσιμες διδακτικές του ώρες και τις δυνατότητες της τάξης του. Στη Γ΄ φάση οι
μαθητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες.
Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να βρει εφαρμογή: α) στο πλαίσιο του
παρόντος σχολικού ανθολογίου της Γ΄ Γυμνασίου που παρά την ιστορική ― και εν
πολλοίς απαρχαιωμένη για το Γυμνάσιο ― δόμησή του περιέχει κείμενα που
αναπαριστούν τον πόλεμο. Τα πράγματα γίνονται σαφώς ευκολότερα αν το σενάριο
ενταχθεί στο πλαίσιο των Νέων Προγραμμάτων σπουδών για τη Λογοτεχνία και
ειδικότερα αν ενταχθεί στις θεματικές ενότητες: «Άτομο και κοινωνία», και «Στάσεις
ζωής σε ποιητικά κείμενα». β) Το σενάριο μπορεί να διδαχθεί μέσα στο πλαίσιο της
θεματικής ενότητας: «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» του ισχύοντος Προγράμματος
Σπουδών της Α΄ Λυκείου. Από το παρόν σενάριο είναι δυνατόν επίσης να αντλήσουν
οι εκπαιδευτικοί υλικό και δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
της Ημέρας Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
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Στόχοι
 Να διακρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στη
μυθιστορηματική εικονογραφημένη βιογραφία και την ημιαυτοβιογραφική
αφήγηση.
 Να γνωρίσουν τις αναπαραστάσεις του κόσμου των στρατοπέδων
συγκέντρωσης μέσα από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.
 Να ερμηνεύουν τα σύμβολα που αφορούν στο Ολοκαύτωμα, όπως αυτά
αποδίδονται από την ποιητική γλώσσα.
 Να ερμηνεύουν τα συναισθήματα ενός εφήβου σε εγκλεισμό.
 Να αντιληφθούν την επίδραση του τραύματος του εγκλεισμού σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης αναφορικά με τη διαμόρφωση της
υποκειμενικότητας ενός εφήβου και ενός νεαρού ενηλίκου.
 Να κατανοήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση της ζωής των στρατοπέδων από τα δύο φύλα.
 Να γνωρίσουν τη γλώσσα των θυμάτων σε αντίστιξη με τη γλώσσα των
θυτών.
 Να ερμηνεύουν τη σχέση εικόνας και κειμένου.
 Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική ιστορία και την Ιστορία
εν γένει και τις επιδράσεις της Ιστορίας στην προσωπική ιστορία καθενός
ατόμου.
 Να κατανοήσουν τις έννοιες θετικός ήρωας και αντί-ήρωας.
 Να αντιληφθούν την πολιτισμική και οικουμενική διάσταση του
Ολοκαυτώματος.

Αναμενόμενες δεξιότητες
 Εντοπισμός μέσα στα κείμενα των τρόπων αναπαράστασης των πρακτικών
της θυματοποίησης των Εβραίων και άλλων μειονοτικών ομάδων.
 Εντοπισμός των κεντρικών εννοιών που αφορούν στον στρατοπεδικό κόσμο.
 Διατύπωση απόψεων σε ό,τι αφορά την ηθική αξιολόγηση των φυλετικών
στερεοτύπων.
 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ενός ήρωα και ενός αντί- ήρωα.
 Εντοπισμός και χαρακτηρισμός των συναισθημάτων των ηρώων και των αντίηρώων.
 Διατύπωση κρίσεων για την ηθική αξιολόγηση των αντί- ηρώων.
 Εντοπισμός και διατύπωση απόψεων σε ό,τι αφορά στα συναισθήματα και
τις πρακτικές αντιμετώπισης του στρατοπεδικού κόσμου ανάμεσα στα δύο
φύλα.

[4]

 Διατύπωση απόψεων για την ανεύρεση ομοιοτήτων και διαφορών
αναφορικά με την ποιητική, την πεζογραφική και την οπτική αναπαράσταση
πτυχών του Ολοκαυτώματος.
 Διατύπωση επιχειρημάτων για τη σημασία που ενέχει ο εγκλεισμός στη
διαμόρφωση ενός εφήβου και ενός νέου.
 Χρήση του διαδικτύου για συλλογή υλικού και πληροφοριών που αφορούν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και το χρονικό του Ολοκαυτώματος.
 Διατύπωση επιχειρημάτων για τη σημασία του Άουσβιτς στις μέρες μας.
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Πάουλ Τσέλαν, «Φούγκα του θανάτου»: περ. Χρονικά, τ. 124, 1993.
Ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση:
https://kis.gr/scanned_small/T124small.pdf. Μεταφρασμένη ολόκληρη η
συλλογή με τίτλο: Μήκων και Μνήμη, μτφ. Ιωάννα Αβραμίδου, Αθήνα:
Νεφέλη, 2007.
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Νέστορας Μάτσας, «Στη μικρή κεκοιμημένη Ρεβέκκα» (απόσπασμα): περ.
Χρονικά (στην ενότητα Ελληνική Ποιητική Ανθολογία για το Ολοκαύτωμα), τ.
201, 2006. Ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση:
https://kis.gr/files/chr_olokautoma1.pdf.
Ζαφείρης Στάλιος, «Το γκέτο της Πράγας»: περ. Χρονικά (στην ενότητα
Ελληνική Ποιητική Ανθολογία για το Ολοκαύτωμα), τ. 201, 2006. Ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση: https://kis.gr/files/chr_olokautoma1.pdf.
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(2002). The Pianist (Ο πιανίστας). [Motion Picture]. France, Poland, Germany,
United Kingdom & United States: R.P. Productions.

 Boncea, A. (Producer), & Gavras, C. (Director). (2002). Amen. (Αμήν.) [Motion
Picture]. France, Germany & Romania: Canal +.








Cristaldi, F. & Ergas, M. (Producers), & Pontecorvo, G. (Director). (1960). Kapò
(Σκλάβοι χωρίς αλυσίδες) [Motion Picture]. Italy, France & Yogoslavia: Cineriz,
Vides Cinematografica & Zebra Films.
Koffer, P., Lerner, A., Lerner, D., Blake, T. B. & Vachon, C. (Producers). &
Nelson, T.B. (Director). (2001). The Grey Zone (Η γκρίζα ζώνη) [Motion
Picture]. United States: Killer Films, Martien Holdings A.V.V., Millennium
Films & The Goatsingers.
Barbalics, P., Hamori, A., Kemeny, I. & Olsberg, J. (Producers), & Koltai, L.
(Director). (2005). Sorstalansag (Ένας άνθρωπος δίχως πεπρωμένο) [Motion
Picture]. Hungary, Germany, United Kingdom, Israel, France & United States.
Goldman, A. (Producer), & Bosch, R. (Director). (2010). La rafle (Τη νύχτα που
χάθηκαν τa αστέρια) [Motion Picture]. Légende Films.

Πηγές από το διαδίκτυο
Ελληνόγλωσσες





Γιώργος Βαφόπουλος, Άουσβιτς: Ελεγείο σε μια ξανθή κοτσίδα. Απαγγελία
του
ποιήματος
στο
κανάλι
του
you
tube.
https://www.youtube.com/watch?v=grJ-iS1yGTQ [ημερομηνία ανάκτησης:
28.11.2018].
ACMI
Australian
Centre
for
the
Moving
Image.
https://www.acmi.net.au/education/online-learning/filmit/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F18-free-digitalstorytelling-tools-for-teachers-and-students&utm_medium=link
[ημερομηνία ανάκτησης: 28.11.2018].
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Πηγές από το διαδίκτυο
Ξενόγλωσσες

 Auschwitz- Birkenau Memorial and Museum: http://auschwitz.org/en/
[ημερομηνία ανάκτησης: 28.11.2018].


United States Holocaust Memorial Museum: https://www.ushmm.org/
[ημερομηνία ανάκτησης: 28.11.2018].



Jewish Virtual Library: https://www.jewishvirtuallibrary.org/ [ημερομηνία
ανάκτησης: 28.11.2018].
Holocaust Center for Humanities: https://www.holocaustcenterseattle.org/
[ημερομηνία ανάκτησης: 28.11.2018].



Α΄ Φάση ― Πριν από την ανάγνωση
Χώρος διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή το εργαστήριο πληροφορικής
Σε ό,τι αφορά τα μέσα διδασκαλίας απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη φορητού ή
σταθερού υπολογιστή, η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και η δυνατότητα
προβολής μέσω προτζέκτορα στον πίνακα διδασκαλίας.
Δραστηριότητες για τους μαθητές
1. α) Πλοηγηθείτε στη σελίδα του Holocaust Center of Humanity και πιο
συγκεκριμένα στη σελίδα:
https://www.holocaustcenterseattle.org/teach/lessons-activities-handouts
από όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα της Πυραμίδας του
μίσους (Pyramid of hate). β) Προσπαθήστε να κατανοήσετε με τη βοήθεια
της εκπαιδευτικού ή ενός αγγλοελληνικού λεξικού τα στάδια που συγκροτούν
την πυραμίδα του μίσους για την ανθρωπότητα. γ) Τι σας κάνει μεγαλύτερη
εντύπωση και γιατί;
2. α) Πλοηγηθείτε στη σελίδα του United States Holocaust Memorial Museum
και ειδικότερα στη σελίδα που συγκεντρώνει πηγές στα ελληνικά:
https://www.ushmm.org/el. β) Παρακολουθήστε το βίντεο που
τιτλοφορείται «Το σχέδιο των Ναζί: Η εξόντωση των Εβραίων» με κεντρικό
ομιλητή τον Αδόλφο Χίτλερ:
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/film/the-nazi-plan-annihilationof-jews (η μετάφραση υπάρχει στο δεξί μέρος της σελίδας με την ετικέτα
«καταγραφή»). γ) Από όσα διαβάζετε από το μεταφρασμένο κείμενο και από
τον τρόπο που μιλά πώς θα τον χαρακτηρίζατε και γιατί;
3. α) Πλοηγηθείτε στη σελίδα του United States Holocaust Memorial Museum
και ειδικότερα στη σελίδα Holocaust Encyclopedia (Εγκυκλοπαίδεια του
Ολοκαυτώματος) και πιο συγκεκριμένα στη ετικέτα «Γκέτο», όπου υπάρχει
φωτογραφικό υλικό με ταυτόχρονη περιγραφή στα ελληνικά. Από τις σελίδες
2
(https://encyclopedia.ushmm.org/tags/el/tag/ghettos?page=2),
3
(https://encyclopedia.ushmm.org/tags/el/tag/ghettos?page=3)
και
4
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(https://encyclopedia.ushmm.org/tags/el/tag/ghettos?page=4 ) επιλέξτε
πέντε έως εφτά φωτογραφίες που θεωρείτε ότι παρουσιάζουν μεταξύ τους
συνάφεια. Δημιουργήστε σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών ένα
πολυτροπικό κείμενο κειμένου και εικόνων σε ppt.
4. Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα Jewish Virtual Library και πιο συγκεκριμένα στη
σελίδα που αφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Buchenwald & BergenBelsen. Αφού τα τοποθετήσετε με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στις
σελίδες στον χάρτη πλοηγηθείτε στο φωτογραφικό υλικό. Αφού διαβάστε τις
λεζάντες των εικόνων δημιουργήστε σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών ένα
video μικρής διάρκειας στο οποίο θα παρουσιάζετε με τη μορφή digital story
σημαντικές πληροφορίες για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. (Για τη
δημιουργία του βίντεο μπορείτε να αντλήσετε βοήθεια και από ACMI
Australian Centre for the Moving Image.
https://www.acmi.net.au/education/online-learning/filmit/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2F18-free-digitalstorytelling-tools-for-teachers-and-students&utm_medium=link).
5. Πραγματοποιείστε την εικονική επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
και
εξόντωσης
Άουσβιτς
–
Μπίρκεναου
στην
ιστοσελίδα
http://panorama.auschwitz.org/. Καταγράψτε με τη μορφή θεματικών
προτάσεων τις εντυπώσεις σας από την περιήγηση. Στην ολομέλεια της τάξης
συζητήστε για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στις μέρες μας το
Άουσβιτς ως μνημείο της παγκόσμιας ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης.

Β΄ Φάση ― Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
Χώρος διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα.

Ράινχαρντ Κλάιστ, Ο Μποξέρ, μτφρ. Γεωργία Τσάκωνα,
Ηλίβατον, 2016.

Το εξώφυλλο του βιβλίου "Ο
Μποξέρ" του Ράινχαρντ Κλάιστ,
Ηλίβατον 2016.

Το εν λόγω εικονογραφημένο μυθιστόρημα αφηγείται
την αληθινή ιστορία του επιζήσαντα του
Ολοκαυτώματος Πολωνο- Εβραίου Χέρτζκο Χαφτ,
μετέπειτα γνωστού επαγγελματία μποξέρ στις
Ηνωμένες Πολιτείες με το όνομα Χάρι Χαφτ. Παρά τις
απάνθρωπες συνθήκες του εκτοπισμού και της
διαβίωσής του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο
15χρονος Χέρτσκο, καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή και
να επιβιώσει του Ολοκαυτώματος, αντλώντας δύναμη
από την αγάπη του για τη συνομήλική του Λέια.

Πηγή δημοσίευσης Εφημερίδα
των Συντακτών, (συντάκης)
Γιάννης Κουκουλάς: 22.01. 2017.
http://www.efsyn.gr/arthro/groth
ies-sta-krematoria
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Το παρόν εικονογραφημένο μυθιστόρημα (graphic novel) αποτελείται από τρία
μέρη: το πρώτο ιστορεί τη σύλληψη, τον εκτοπισμό, τη διαβίωση στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης του εφήβου Χέρτζκο Χαφτ, το δεύτερο αφηγείται τις περιπέτειές του
μετά από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το τρίτο και μικρότερο
μέρος εξιστορεί την προσπάθεια να βρει ύστερα από πολλά χρόνια την αγαπημένη
της νεότητάς του.
Κεντρικοί άξονες του πρώτου μέρους είναι:
 Η επίδραση του Ολοκαυτώματος και της εμπειρίας του στρατοπεδικού
κόσμου στον ψυχισμό ενός εφήβου και η μετεξέλιξη μιας πρωταγωνιστικής
φιγούρας με θετικό πρόσημο σε αντί – ήρωα.
 Η δύναμη του νεανικού έρωτα στη σκιά του Ολοκαυτώματος.
 Τα όρια ανάμεσα στην αληθινή ιστορία και την εικονογραφημένη
μυθιστορηματική βιογραφία.
Σε ό,τι αφορά τα μέσα διδασκαλίας απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη φορητού ή
σταθερού υπολογιστή, η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και η δυνατότητα
προβολής μέσω προτζέκτορα στον πίνακα διδασκαλίας.
1. A’ Ενότητα πρώτου μέρους: Η σύλληψη και ο εκτοπισμός (σ. 5- 31). (Ανάγνωση
στην ολομέλεια της τάξης). Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκινά με την προβληματική
σχέση ενός πατέρα με τον γιο του. Το φλας μπακ της αφήγησης τοποθετεί τον
κεντρικό ήρωα του Ράινχαρντ Κλάιστ στην Πολωνία της ναζιστικής Κατοχής. Οι
άξονες πραγμάτευσης είναι οι ακόλουθοι:
 Η προβληματική πατρική φιγούρα.
 Η γνωριμία με τη Λέια και ο πρώτος νεανικός έρωτας.
 Τα περιοριστικά μέτρα κατά των Εβραίων.
Οι μαθητές θα πρέπει να πληροφορηθούν στο παρόν στάδιο για τη διαδικασία
της «επιλογής» (Selektion) στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, των ικανών
δηλαδή προς εργασία από τους μη ικανούς.
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
α) Επιχειρείστε να περιγράψετε τις συνθήκες στο εβραϊκό γκέτο της Πολωνίας και
να τις συνδέσετε με τα συναισθήματα του ήρωα.
β) Σκιαγραφήστε το προφίλ του ήρωα από τη στιγμή της γνωριμίας του με τη Λέια
μέχρι και τη σύλληψή του.
γ) Σχολιάστε τα γραφικά που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο δημιουργός του κόμικ
(όπως επί παραδείγματι είναι οι αδρές γραμμές, ένταση του μαύρου, κλπ).
2. Β΄ Ενότητα πρώτου μέρους: Το στρατόπεδο συγκέντρωσης (Ανάγνωση στην τάξη
σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών) (σ. 32- 61). Η ανάγνωση στις ομάδες θα
πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των ακόλουθων αξόνων.
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Μεταφορά από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Το εξαντλητικό ταξίδι με τα
τρένα μεταφοράς ζώων.
 Οι συνθήκες διαβίωσης στο στρατόπεδο: η εξαντλητική εργασία, η πείνα,
ο τρόμος του θανάτου.
 Το συναίσθημα της νεανικής αγάπης ως δύναμης για επιβίωση.
Στο συγκεκριμένο στάδιο οι μαθητές θα πρέπει να πληροφορηθούν τη διαδικασία
της επιβολής δερματοστιξίας με έναν αριθμό και τη μετατροπή της ανθρώπινης
ύπαρξης σε έναν αύξοντα αριθμό. Στο ίδιο αυτό στάδιο επίσης οι μαθητές θα
πρέπει να γνωρίσουν την έννοια του κρεματορίου.
Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
α) Με κέντρο τον πρωταγωνιστή Χέρτζκο περιγράψτε τις απάνθρωπες συνθήκες
διαβίωσης στο στρατόπεδο. Επιλέξτε δύο από τις παρακάτω εικόνες που κατά την
κρίση σας είναι οι περισσότερο απάνθρωπες για τον δεκαπεντάχρονο Χέρτζκο και
αιτιολογήστε τις επιλογές σας:
i) Μεταφορά με τα βαγόνια ζώων.
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ii) «Επιλογή» για εργασία ή θάλαμο αερίων

iii) Δερματοστιξία με αριθμό

iv) Εργασία στο κρεματόριο

β) Ο Χέρτζκο παρά τις αντιξοότητες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αντλεί δύναμη
από την αγάπη του για την οικογένειά του και τη Λέια. Γράψε ένα γράμμα ως
απάντηση στο γράμμα του Χέρτζκο ως υποθετικός πατέρας, αδερφός, μητέρα,
αδερφή, φίλος ή φίλη.
3. Γ΄ Ενότητα πρώτου μέρους: Το μποξ ως επιβίωση στο στρατόπεδο και η
απελευθέρωση. Ανάγνωση στο σπίτι και σύνδεση με τη σχολική τάξη (σ. 62 – 115).
Στο στάδιο αυτό οι μαθητές διαβάζουν ένα μέρος του κόμικ στο σπίτι, κρατώντας
σημειώσεις. Κάθε ένας μαθητής διαβάζει τις σημειώσεις του μέσα στην τάξη.
Ακολουθεί συζήτηση των μαθητών με συντονιστή τον εκπαιδευτικό. Η έμφαση
μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους άξονες:
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Στη μετεξέλιξη του πρωταγωνιστή από κρατούμενο σε κρατούμενο ―
διασκεδαστή των θυτών.
Στην άντληση ψυχικής δύναμης από την ανάμνηση αγαπημένων
προσώπων.
Στην επιβίωση του πρωταγωνιστή από τη ναζιστική θηριωδία του
στρατοπεδικού κόσμου και τη μετατροπή του σε επαγγελματία μποξέρ.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες
α) Πώς αξιολογείτε τη μετατροπή του Χέρτζκο σε διασκεδαστή των ναζί;
β) Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Χέρτζκο; Θεωρείτε ότι είναι περισσότερο θετική ή
αρνητική φιγούρα ο Χέρτζκο και γιατί;
Προβολή στην ολομέλεια της τάξης της ταινίας Ένας άνθρωπος δίχως πεπρωμένο
(2005) του Λάγιος Κολτάι.
Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ίμρε Κέρτες
που φέρει τον τίτλο Το μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο. Η έμφαση
επιχειρείται να δοθεί στην αναπαράσταση του στρατοπεδικού κόσμου από έναν
έφηβο επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, ο οποίος αφηγείται τα βιώματά του από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς και Μπούχενβαλντ. Το μυθιστόρημα
μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2005 από τον Ούγγρο σκηνοθέτη Lajos Koltai,
σε σενάριο του ίδιου του συγγραφέα, και αποτελεί μια πιστή και ακριβή μεταφορά
του μυθιστορήματος, χωρίς απόκλιση τόσο από την πλοκή όσο και από την ιδεολογία
του μυθιστορήματος.
Άξονες συζήτησης στην ολομέλεια της τάξης για την ταινία:





Ο αδιευκρίνιστος χαρακτηρισμός των συναισθημάτων του πρωταγωνιστή.
Η χωρίς έντονο συναισθηματικό φορτίο αφήγηση.
Η χρήση της ρεαλιστικής γλώσσας του στρατοπεδικού κόσμου ― χρήση της
πραγματικής γλώσσας για το Άουσβιτς.
Το Άουσβιτς και το Ολοκαύτωμα ως «πολιτισμικά δημιουργήματα».

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να δουλέψει με διαφορετικά κείμενα και να πραγματοποιήσει
διαφορετικές δραστηριότητες.

Α΄ Ομάδα: Η πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με την ανάγνωση του δεύτερου μέρους του
graphic novel Ο Μποξέρ και την παρακολούθηση της ταινίας Kapo (Σκλάβοι χωρίς
αλυσίδες (1960) του Gillo Pontecorvo.
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Δραστηριότητες
α) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα στοιχεία εκείνα που μετατρέπουν την αληθινή
βιογραφία του Χέρτζκο σε έργο τέχνης; Αιτιολογήστε την άποψής σας.
β) Βρήκατε την ιστορία του Χέρτζκο ενδιαφέρουσα και για ποιους λόγους;
γ) Επιχειρήστε να συγκρίνετε τον έφηβο πρωταγωνιστή Χέρτζκο με την έφηβη
πρωταγωνίστρια Εντίθ/ Νικόλ της ταινίας Kapo (Σκλάβοι χωρίς αλυσίδες). Θεωρείτε
ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά; Θα τους κρίνατε ως ήρωες ή ως αντί- ήρωες και
γιατί;

Β΄ Ομάδα: α) Ανάγνωση των κεφαλαίων αρ. 5 και αρ. 9 από το Μυθιστόρημα ενός
ανθρώπου δίχως πεπρωμένο του Ίμρε Κέρτες. β) Παρακολούθηση της ταινίας The
Grey Zone (Γκρίζα ζώνη) (2001) του Tim Blake Nelson.
Δραστηριότητες
α) Επιχειρήστε να συγκρίνετε την αναπαράσταση της στρατοπεδικής ζωής ανάμεσα
στη μυθιστορηματική και την κινηματογραφική εκδοχή του βιβλίου. Τι παρατηρείτε;
β) Στο τέλος του κεφαλαίου αρ. 9 από το Μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως
πεπρωμένο ο αφηγητής μας λέει τα ακόλουθα: «[…]. δεν υπάρχει παραλογισμός που
δεν θα τον ζούσε κανείς με εντελώς φυσικό τρόπο και στο δρόμο μου, το ξέρω ήδη,
καραδοκεί σαν αναπόφευκτη παγίδα η ευτυχία μου. Γιατί ακόμα κι εκεί, στις
καπνοδόχους, στα διαλείμματα ανάμεσα σε όλα εκείνα τα μαρτύρια υπήρχε κάτι που
έμοιαζε με ευτυχία. Όλοι με ρωτούν μονάχα για τα δεινά, για τις ‘φρικαλεότητες’:
παρόλο που για μένα αυτή ακριβώς η ανάμνηση είναι εκείνη που αξίζει περισσότερο
απ’ όλες να θυμάμαι. Ναι, γι’ αυτά, για την ευτυχία των στρατοπέδων συγκέντρωσης,
θα έπρεπε να τους μιλήσω την επόμενη φορά που θα με ρωτήσουν. Αν με ρωτήσουν
βέβαια. Κι αν δεν το ξεχάσω κι εγώ». α) Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε την
παραπάνω παράγραφο με βάση όσα παρακολουθήσατε από την ταινία. β) Ποια είναι
σημασία όσων γράφονται στην παράγραφο για τον σημερινό μας πολιτισμό;
γ) Αφού παρακολουθήσετε την ταινία Η γκρίζα ζώνη επιχειρήστε να αξιολογήσετε
την απόφαση και προσπάθεια των κρατουμένων να κρύψουν και να σώσουν τη
μοναδική δεκατετράχρονη κρατούμενη.
Γ΄ Ομάδα: α) Τέσσερα αποσπάσματα από το βιβλίο Μαουτχάουζεν του Ιάκωβου
Καμπανέλλη, τα οποία τιτλοφορούνται: «Πρόλογος», «Μια πολιτεία με θανατηφόρα
σύνορα…», «Η πιο μεγάλη απόδραση…», «Ισπανικός αποχαιρετισμός…» και «Το
στοιχειωμένο απόγευμα…». β) Παρακολούθηση της ταινίας ο Πιανίστας, (2002) του
Ρομάν Πολάνσκι.
Δραστηριότητες
α) Φτιάξτε το περίγραμμα χαρακτήρα δύο ηρώων από τα αποσπάσματα του βιβλίου
του Καμπανέλλη Μαουτχάουζεν. Αιτιολογήστε τους λόγους της επιλογής σας.
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β) Στο απόσπασμα με τίτλο «Μια πολιτεία με θανατηφόρα σύνορα…» από το βιβλίο
του Ιάκωβου Καμπανέλλη Μαουτχάουζεν αναφέρεται η φράση που υπήρχε στις
πύλες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης: «Arbeit macht frei», δηλαδή «Η
εργασία απελευθερώνει». Επιχειρήστε να ερμηνεύσετε τη φράση στο πλαίσιο του
περιεχομένου του αποσπάσματος.
γ) Όπως και ο Ιάκωβος Καμπανέλλης έτσι και ο Wladyslaw Szpilman, Ο πιανίστας της
ταινίας του Ρομάν Πολάνσκι, ήταν επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος. Προσπαθήστε
να ανιχνεύσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο προσωπικές
ιστορίες.

Δ΄ Ομάδα: Ανάγνωση του διηγήματος «Ο Γιοζέφης.» του Γιώργη Λαμπρινού β) και
παρακολούθηση της ταινίας La Rafle (Τη νύχτα που χάθηκαν τ΄ αστέρια) (2010).
α) Σκιαγραφήστε το προφίλ του χαρακτήρα του κεντρικού ήρωα του διηγήματος του
Γιώργη Λαμπρινού, του Γιοζέφη, σε σχέση με τις συνθήκες του στρατοπεδικού
κόσμου.
β) Εντοπίστε τις απάνθρωπες πρακτικές αντιμετώπισης των κρατουμένων από τους
Ναζί και παραθέστε μία σειρά επιχειρημάτων αξιολόγησής τους.
γ) Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στις συνθήκες εγκλεισμού που
βιώνουν ο Γιοζέφης, ο ήρωας του Γιώργη Λαμπρινού και ο Ζοζέφ, ο πρωταγωνιστής
της ταινίας Τη νύχτα που χάθηκαν τ΄αστέρια;
Ε΄ Ομάδα: Ανάγνωση όλων των ποιημάτων από την Ελληνική Ποιητική Ανθολογία
για το Ολοκαύτωμα β) Παρακολούθηση της ταινίας Amen. (Αμήν.), (2002) του Κώστα
Γαβρά.
Δραστηριότητες
α) Επιλέξτε τέσσερα από τα ποιήματα της συλλογής για να τα διαβάσετε και να τα
παρουσιάσετε στην τάξη. β) Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα κριτήρια της
επιλογής σας.
β) Η ποιητική γλώσσα και η κινηματογραφική αναπαράσταση θεωρούνται δύο τέχνες
που δεν έχουν πολλές ομοιότητες. Αφού παρακολουθήσετε την ταινία του Κώστα
Γαβρά Αμήν. (2002) επιχειρήστε να διατυπώσετε επιχειρήματα που καταρρίπτουν
την παραπάνω πρόταση.
γ) Στην ταινία του Κώστα Γαβρά κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα τρένα που πολύ
συχνά εμφανίζονται χωρίς περαιτέρω ερμηνευτικά οδόσημα, όπως επί
παραδείγματι είναι η τριτοπρόσωπη αφήγηση, ή οι σκηνές δράσης με διαλογικά
μέρη. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτήν τη σκηνοθετική επιλογή και γιατί; Από ποια τέχνη
θεωρείτε ότι αντλεί ο σκηνοθέτης;
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Γ΄ Φάση ― Μετά από την ανάγνωση
Στη συγκεκριμένη φάση δίνεται η δυνατότητα επαφής των μαθητών με άλλα κείμενα
και παραγωγής του δικού τους γραπτού λόγου. Από τις προτεινόμενες εργασίες είναι
δυνατό να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία και να εκπονηθούν είτε
ατομικά είτε ομαδικά.
1. α) Η ιστορία του Χέρτζκο είναι αληθινή. Θα θέλατε να τελειώνει κάπως
διαφορετικά; Γράψτε το δικό σας τρίτο μέρος της ιστορίας.
2. Με βάση όσα διαβάσατε και παρακολουθήσατε να συντάξετε ένα άρθρο στο
οποίο ως δημοσιογράφοι μιας εφημερίδας θα επιχειρήσετε να παρουσιάσετε
στο αναγνωστικό κοινό τα γεγονότα που εσείς θεωρείτε σημαντικά σε ό,τι
αφορά τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
3. Ανά ζεύγη: α) Προετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης από έναν
επιζώντα του Ολοκαυτώματος. β) Υποθέστε τις πιθανές απαντήσεις.
4. Προετοιμασία υλικού για την εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης των θυμάτων
του Ολοκαυτώματος. Η 27η Ιανουαρίου αποτελεί παγκόσμια ημέρα Μνήμης
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Βοήθησε στην προετοιμασία της
εκδήλωσης του σχολείου: Σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών δημιουργήστε
τα κείμενα για μια δική σας ραδιοφωνική εκπομπή αναφορικά με το
Ολοκαύτωμα. Αντλήστε υλικό από όσα διαβάσατε και παρακολουθήσατε
αλλά και από έρευνα στα ψηφιακά μουσεία των στρατοπέδων
συγκέντρωσης Άουσβιτς και Μαουτχάουζεν.
5. Συντάξτε ένα κριτικό κείμενο για μία από τις ταινίες που θα βρείτε στην
ενότητα «Περιεχόμενο»: κινηματογραφικές ταινίες. Μπορείτε να εστιάσετε:
στο περιεχόμενο, τη σκηνοθεσία, την ιδεολογία, την υποκριτική, τη σημασία
για τον σημερινό πολιτισμό.
6. α) Δημιουργήστε τη δική σας μικρή ποιητική ανθολογία του Ολοκαυτώματος
της τάξης, η οποία θα αποτελείται από δέκα ποιήματα. β) Προσδιορίστε τα
κριτήρια με τα οποία επιλέξατε τα ποιήματα. γ) Αναρτήστε στον πίνακα
ανακοινώσεων της τάξης ή σε κάποιο ψηφιακή σελίδα (Facebook, ιστολόγιο
της τάξης κλπ) την ανθολογία του Ολοκαυτώματος της τάξης σας.
7. Διαβάστε ολόκληρο το μυθιστόρημα του Ίμρε Κέρτες Το μυθιστόρημα ενός
ανθρώπου δίχως πεπρωμένο και επιχειρήστε να το συγκρίνετε ως προς το
περιεχόμενο και τις τεχνικές αναπαράστασης με την κινηματογραφική του
μεταφορά από τον Λάγιος Κολτάι που φέρει τον τίτλο Ένας άνθρωπος δίχως
πεπρωμένο.
8. Γράψτε ένα σύντομο διήγημα δύο - τριών περίπου σελίδων με θέμα έναν
ήρωα ή έναν αντί- ήρωα ενός ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.
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Δ΄ Φάση – Αξιολόγηση
Η φάση της αξιολόγησης περιλαμβάνει: α) την αξιολόγηση των μαθητών και β) την
αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των μαθητών αυτή πραγματοποιείται





Με βάση τον βαθμό αλλά και την ποιότητα συμμετοχής των μαθητών στις
ομαδικές εργασίες της τάξης και την ικανότητα συνεργασίας με τα άλλα μέλη
της ομάδας.
Με βάση την ποιότητα και την ποσότητα του γραπτού λόγου στις ατομικές
εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι.
Με βάση τον βαθμό συμμετοχής στις συζητήσεις που διεξάγονται στην
ολομέλεια της τάξης.

Σε ό,τι αφορά την αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αυτή δύναται να βασίζεται:




Στον έλεγχο διαπίστωσης επίτευξης των τιθέμενων στόχων αναφορικά με το
Oλοκαύτωμα, τη λογοτεχνική και κινηματογραφική αφήγηση ως βιογραφία
και μαρτυρία ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές και πάντα με σχέση με
τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών
Στον έλεγχο διαπίστωσης πραγματοποίησης των αναμενόμενων μαθησιακών
δεξιοτήτων ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές στην ολομέλεια της τάξης.
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