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ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
1. Μια βιωματική προσέγγιση που γίνεται σε 1 διδακτική ώρα.

2. Τα μέσα που απαιτούνται για τη διδασκαλία είναι προβολέας, ώστε ο εκπαιδευτικός 
να μπορεί παράλληλα με τις ερωτήσεις που θέτει να προβάλει και στοιχεία που 
αποδομούν τους προπαγανδιστικούς μύθους του ναζισμού.

3. Επειδή αυτή η διδασκαλία μπορεί να γίνει σε 1 διδακτική ώρα, ουσιαστικά την ώρα 
που είναι αφιερωμένη από το υπουργείο στο Ολοκαύτωμα, αποφύγαμε τη χρήση 
κειμένων με ερωτήσεις που απαιτούν χρόνο για την αναπαραγωγή τους και φυσικά 
περισσότερο χρόνο για τη συστηματική ενασχόληση της τάξης με αυτά.

4. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνει και σε περισσότερα του ενός τμήματα 
ταυτόχρονα, αν το σχολείο αποφασίσει να αφιερώσει μια ώρα για όλα τα τμήματα 
κάθε τάξης.

5. Στο Σημείο είναι αναρτημένο υλικό για συστηματική διδασκαλία του Ολοκαυτώματος.



• Ερωτήσεις προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες:

➢Να σηκώσετε το χέρι όσοι/όσες συμφωνείτε με τη φράση «οι 

Εβραίοι καθοδηγούν τον κόσμο». 

➢Όσοι απαντήσατε θετικά να αναφέρετε 3 Εβραίους πολιτικούς, 

επιχειρηματίες, εκδότες, τραπεζίτες που γνωρίζετε ότι παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδας. 

Οι απαντήσεις σας να είναι συγκεκριμένες με ονόματα, ιδιότητα 

και ποιος είναι ακριβώς ο καθοριστικός τους ρόλος. 

Ο μύθος που στηρίζει τον αντισημιτισμό



Η ναζιστική κατασκευή του αντισημιτισμού

Ο Χίτλερ στο βιβλίο του Ο Αγών μου
υποστήριξε ότι όλα τα δεινά της Γερμανίας 

προέρχονταν από τους Εβραίους.



Ο Χίτλερ ποτέ δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για 
το «που ήταν ανακατεμένοι οι Εβραίοι»…

Ταύτιση των
Εβραίων με την 
πανούκλα!!!

Οι Εβραίοι σαν 
«σκουλήκια»!!!



Η απέχθεια των ναζιστών για τη δημοκρατία

Ο Χίτλερ στο βιβλίο του Ο Αγών μου
υποστήριξε, επίσης, ότι οι αποφάσεις δεν 
πρέπει να παίρνονται… από τους πολλούς… 



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το σημείο. 

- Ποιο πολίτευμα υποστηρίζει και ποιο απορρίπτει ο Χίτλερ; 
- Πότε εμφανίστηκε και από ποιους το πολίτευμα που απορρίπτει; Στην αρχαία Ελλάδα ή 
από τους «Εβραίους μαρξιστές» όπως τους αποκαλεί ο Χίτλερ; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Στις μαθητικές κοινότητες ψηφίζετε ή τις αποφάσεις τις 
λαμβάνουν οι «αριστοκράτες του είδους»; 

Ποιοι είναι οι «αριστοκράτες του είδους»; 

Με ποια κριτήρια ορίζονται;

Ποιος τους ορίζει;



Μήπως ο Χίτλερ έγραφε ασυνάρτητες 
ανοησίες;



• Τι έχετε ακούσει ή διαβάσει για το Ολοκαύτωμα; 

Τι ήταν το Ολοκαύτωμα; 

Γράφουμε στον πίνακα 
ό,τι ακούγεται από 

τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες



• Η προσπάθεια εξόντωσης όλων των Εβραίων για το λόγο ότι 
γεννήθηκαν Εβραίοι.

• Η εξόντωση περιλάμβανε όσους/όσες είχαν Εβραϊκή  καταγωγή 
παντού στον κατεχόμενο από τους ναζί κόσμο.

• Οι ναζί, επίσης, εξολόθρευσαν τσιγγάνους, ομοφυλόφιλους, 
κομμουνιστές και γενικότερα όσους και όσες τους αμφισβητούσαν. 

Τι ήταν το Ολοκαύτωμα; 



Ένας Γερμανός δεν χαιρετά ναζιστικά σε συγκέντρωση. Ξέρετε τι απέγινε; 



• Πρόκειται για τον Αουγκούστ Λαντμέσερ, ο οποίος φυλακίσθηκε 
για «ατίμωση της φυλής», επειδή δεν χαιρέτησε. 

• Η γυναίκα του ήταν Γερμανίδα Εβραία που δολοφονήθηκε σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης, επειδή ήταν Εβραία. 

• Μαζί της δολοφονήθηκαν:

• 6.000.000 Εβραίοι, επειδή ήταν Εβραίοι.

• 220.000 Ρομά, επειδή ήταν Ρομά. 

• Χιλιάδες ομοφυλόφιλοι, επειδή ήταν ομοφυλόφιλοι.

• Χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι πολιτικοί αντίπαλοι των ναζιστών, 
επειδή ήταν κομμουνιστές και πολιτικοί αντίπαλοι των ναζιστών. 


