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Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος παρουσίασε το έτος 2008 την ψηφιακή εφαρμογή (CD–ROM)
με τίτλο “Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων 1941 – 1944”.
Την πρώτη εκείνη έκδοση είχε επιμεληθεί ο Αλέξιος
Μενεξιάδης (υπ. δρ. Σύγχρονης Ιστορίας) και σκοπός της ήταν να συνοδεύσει το ομώνυμο
έντυπο εγχειρίδιο, που είχε ήδη εκδώσει το ΕΜΕ το 2005. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα
CD–ROM της εφαρμογής συνόδευσαν το παρεχόμενο υλικό του Μουσείου προς τους
εκπαιδευτικούς κατά τα σεμινάριά του, υποστήριξαν πλήθος σχολικές δράσεις και
μνημονικές εκδηλώσεις, ενώ μετέδωσαν ακριβείς, συνοπτικές και εποπτικά εμπλουτισμένες
γνώσεις για το θέμα τους, προς μεγάλη ποικιλία και αριθμό αποδεκτών, πολλαπλασιαστών,
κατευθύνσεων και προορισμών. Το 2012, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη, βελτιωμένη έκδοση
του CD–ROM, την επιμέλεια της οποίας είχε αναλάβει ο ιστορικός δρ. Ιάσονας Χανδρινός.

Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε την τρίτη,
ανανεωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση της εφαρμογής αυτής, με πρόσθετο υλικό
και νέα μορφή, την οποία επιμελήθηκε, η δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου, ιστορικός και
ερευνήτρια του ΕΜΕ . Πρόκειται για μια διαδραστική εφαρμογή προβολής αρχειακού
υλικού, που παρουσιάζει συνοπτικά την ιστορία και τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη και εκτενέστερα στην Ελλάδα, ενώ
γίνονται αναφορές στο διαχρονικό και επίκαιρο ζήτημα του αντισημιτισμού, μιας ιδιαίτερα
απεχθούς μορφής ρατσισμού που μαστίζει ακόμη και σήμερα τις σύγχρονες κοινωνίες.

Προϊόν εκτεταμένης έρευνας και επικαιροποίησης, η νέα, δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και
αγγλικά), περιέχει νέα κεφάλαια, κείμενα και στοιχεία, ενώ εμπλουτίστηκε και με
φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου, καθώς και
άλλες πηγές, όπως σχετικές εκδόσεις, το φωτογραφικό αρχείο του Υπουργείου
Εξωτερικών και το αντίστοιχο του Μουσείου Μπενάκη. Η νέα εφαρμογή έχει ανανεωθεί και
ως προς την εμφάνιση και τον τρόπο της παρουσίασης του περιεχομένου της, ενώ τώρα
είναι άμεσα διαθέσιμη για όλους, μέσα από το διαδικτυακό τόπο του ΕΜΕ.

Ο σχεδιασμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές, φιλοδοξώντας να τους εισάγει με τρόπο
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παραστατικό σε ένα θέμα τόσο σύνθετο και πολύπλοκο, όπως το Ολοκαύτωμα. Συγχρόνως
προσφέρεται και ως εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους μία σαφή, ακριβή και
απόλυτα επαρκή βάση για την οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην τάξη. Για το
σκοπό αυτό περιλαμβάνει συνοπτικό χρονολόγιο των γεγονότων και εκτεταμένη
επικαιροποιημένη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ παρατίθενται διευθύνσεις
έγκυρων σχετικών διαδικτυακών τόπων. Ταυτόχρονα, μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία
και ερέθισμα για εκτενέστερη έρευνα και συζήτηση πάνω σε θέματα ρατσισμού,
αντισημιτισμού, προκαταλήψεων, διακρίσεων, κατατρεγμών και γενοκτονιών, που,
δυστυχώς, δεν έχουν πάψει να συμβαίνουν.

Σήμερα, με φροντίδα του Μουσείου, η εφαρμογή αυτή γίνεται ακόμα πιο σύγχρονη και
αρκετά πιο εύκολη στη χρήση. Μπορεί να εκτελεστεί σε λειτουργικά συστήματα Windows 7,
Windows 8 και Windows 10 χωρίς κανένα πρόσθετο πρόγραμμα. Κατεβάζετε την εφαρμογή
από το κουμπί στην ιστοσελίδα του ΕΜΕ , την αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο
.exe. Θα χρειαστεί να περιμένετε από 10-20 δευτερόλεπτα για να γίνει εκκίνηση της
εφαρμογής.
Εάν έχετε πρόγραμμα antivirus,
υπάρχει περίπτωση να μπλοκάρει την εκτέλεση της εφαρμογής. Μπορείτε να την
προσθέσετε στις εφαρμογές ασφαλούς εκτέλεσης και να την ανοίξετε.

ΠΗΓΗ: ΕΜΕ, 24.1.2021
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