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Η μνήμη του Ολοκαυτώματος

• Μπορεί να διατηρεί την 
οικουμενική της σημασία

• Χωρίς να ιεροποιείται, να 
προσεγγίζεται αποσπασματικά ή 
να μετατρέπεται σε κορεσμένο ή 
κλισέ θέμα

• Ο τρόπος που το Ολοκαύτωμα 
κληροδοτείται στις επόμενες 
γενιές είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 



Ο ρόλος 

1. Της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας

2. Της επίσημης ιστορικής εκπαίδευσης

3. Της γενικής ιστορικής κουλτούρας

4. Των δημόσιων χρήσεων της Ιστορίας

➢ είναι περισσότερο σημαντικός από ποτέ. 
Αποτελούν μεταβλητές για τη συγκρότηση 
της σημαντικής «προσθετικής» μνήμης.



Γιατί θα πρέπει να διδάσκεται το Ολοκαύτωμα στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

→ Σε όλες τις χώρες της της Ε.Ε. Η μνήμη του 
Ολοκαυτώματος ως καταδίκη του ρατσισμού είναι 

απαραίτητη, διότι με τον ένα ή άλλο τρόπο, σχεδόν όλες οι 
χώρες έχουν κάποια εμπλοκή στο γεγονός. 

→ Η μνήμη του Ολοκαυτώματος δεν είναι μόνο εβραϊκή 
μνήμη, αλλά μνήμη όλης της ανθρωπότητας, μνήμη 
συμβολική, έμβλημα ενάντια σε κάθε ξενοφοβική 

προκατάληψη και ρατσιστική, θρησκευτική ή 
ιδεολογικοπολιτική διάκριση και σε κάθε μέτρο 

αποκλεισμού και στιγματισμού.
→ Η μνημοκτονία και η λήθη του Ολοκαυτώματος μας 

κάνει περισσότερο ανεκτικούς στη βία, στον παραλογισμό 
και στην αυθαιρεσία του ισχυρού.



Ενεργός πολιτειότητα (Active citizenship)?

•Η πολυδιάστατη ιστορική κατανόηση της 
«Εποχής των Άκρων» με το Ολοκαύτωμα στο 
κέντρο της

•Η εμπειρία και η ατομική και συλλογική 
έκφραση του ακραίου στην ιστορία

Οφείλει να τοποθετηθεί στην καρδιά της 
έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, της 

πολιτειότητας.



Τι προσδοκίες έχουμε;
Πώς συνδέεται η προσέγγιση του θέματος με 
την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού 

πολίτη;
Τι είδους πολίτες θέλουμε;



Ο φασισμός/ναζισμός δεν έχει εθνικότητα, ούτε ένα 
πρόσωπο



Εκπαίδευση και Ολοκαύτωμα: Ζητήματα Ι

• Είδος, αξιοπιστία και εφαρμογή του Αναλυτικού 
Προγράμματος το οποίο αφορά στην εκπαίδευση για το 
Ολοκαύτωμα

• Ποιότητα και αξιοποίηση σχολικών εγχειριδίων και 
εκπαιδευτικού υλικού

• Επίπεδο, εκπαίδευση και γνώση των εκπαιδευτικών

• Προηγούμενη γνώση και στάσεις των μαθητών

• Άλλες μειονότητες και η δυναμική τους στην κοινωνία 
(ανταγωνιστικές μνήμες, περίοδοι κρίσης) 

• Τι είδους γνώση θέλουμε; (εργαλειακή, επικοινωνιακή, 
χειραφετική;)

(Stevic & Cross, 2013)



Εκπαίδευση και Ολοκαύτωμα: Ζητήματα II
• Σε ποια ηλικία διδάσκουμε το θέμα;

• «Παιδαγωγική του Τρόμου» και «ηθικά 
μαθήματα»

• Απο-ιστορικοποίηση του Ολοκαυτώματος

• Ολοκαύτωμα και άλλες γενοκτονίες

(E. Wiesel- ίδρυμα S. Wiesenthal - P. Ricoeur)

• Χρήση και κατάχρηση των μνημονικών

τόπων

• Δημόσια Ιστορία (κινηματογράφος, 
λογοτεχνία, μουσεία,  επετειακοί 

εορτασμοί, διαδίκτυο)



-Τι σημαίνει Ολοκαύτωμα;

-Πού τοποθετείται;
-Γιατί συνέβη;
-Πώς συνέβη; (νόμοι, αποκλεισμοί, στρατόπεδα, 
Σύνοδος Wanzee: Τελική Λύση)
-Διαστάσεις
-Εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη /Ν.Α. Ευρώπη 
/ Ελλάδα …(Ασκενάζυ-Σεφαραδίτες-Ρωμανιώτες)
-Στάδια εξόντωσης
-Στρατόπεδα, ορολογία, μεγέθη
-Θύτες, θύματα, συνεργάτες, οι αδιάφοροι
-Πηγές, μαρτυρίες
-Μετά το Ολοκαύτωμα



Η διδακτική προσέγγιση:

• από το ειδικό:

ο αφανισμός των Εβραίων στην 
Ελλάδα

•στο γενικό: η «τελική λύση»

(ή το αντίθετο)



Μαθησιακοί στόχοι 
– προσδοκώμενες δεξιότητες

γνωστικές

δεξιότητες

συναισθηματικές

δεξιότητες

ψυχοκινητικές

δεξιότητες ✒ γνώση και κατανόηση 

των σύνθετων ιστορικών, 

κοινωνικών, θρησκευτικών, 

πολιτικών και οικονομικών 

παραγόντων που οδήγησαν 

στο Ολοκαύτωμα (ιστορικό 

πλαίσιο)
✒ Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 

της αξίας της  ανθρώπινης ζωής και της 

ανθρώπινης  αξιοπρέπειας.

✒ Άντληση πληροφοριών 

από εκπαιδευτικό ιστορικό 

υλικό

(πληθυσμιακοί πίνακες, 

χρονολόγια, χάρτες, 

φωτογραφικό

υλικό, μαρτυρίες, κείμενα).



Βασικές αρχές για τη διδακτική προσέγγιση 
του Ολοκαυτώματος 

Επικεντρώνουμε στα εξής:

1. Πώς ζούσαν οι Εβραίοι πριν 
2. Tι συνέβη κατά τη διάρκεια 

3. Πώς έζησαν μετά το Ολοκαύτωμα…

Επίσης:
Στις «αδιέξοδες επιλογές» (choiceless choices)  

των θυμάτων 



Πρόταση διδακτικής προσέγγισης:

• Αναφορά στην παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στην 
Ελλάδα (Ρωμανιώτες- Σεφαραδίτες)

• Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

• Η ζωή και η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων πριν τον 
πόλεμο

• Η παρουσία και συμμετοχή τους στον πόλεμο του ΄40 και 
την Εθνική Αντίσταση

• Η τελική λύση και η στάση του ελληνικού πληθυσμού: 
συμπαραστάτες, αδιάφοροι παρατηρητές, συνεργάτες των 
Γερμανών

• Η εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού (επαγωγικά: από το 
τοπικό στο γενικό και το πανευρωπαϊκό)

• Τι απέγιναν οι επιζώντες; Γιατί συνέβη;



Διδακτική Μεθοδολογία

Διδακτική προσέγγιση επίμαχων ιστορικών προβλημάτων
(R. Stradling)

1. Στρατηγική της Ενσυναίσθησης 
Κινητοποιεί τη συναισθηματική νοημοσύνη, 

αναπτύσσει την ιστορική φαντασία, 
κατευθύνει την ιστορική κατανόηση, 

χωρίς να αυθαιρετεί, 
με βάση ιστορικές πηγές, ερμηνευτικά πλαίσια

και λογικούς συλλογισμούς

Οργάνωση θεματικών διδασκαλιών με τη μέθοδο 
των σχεδίων εργασίας (project)

2. Στρατηγική της Διερεύνησης 



Μεθοδολογία
• Προσέγγιση πηγών: πρωτογενείς μαρτυρίες, 

δευτερογενείς προσεγγίσεις, οπτικό υλικό 
(φωτογραφίες, αποσπάσματα κινηματογραφικού 
υλικού: «Νύχτα και Καταχνιά» - Alain Resnais “Shoah” -
Claude Lanzeman, φιλμ ως αφόρμηση: «Αμήν», «Λίστα 
του Σίντλερ», «Ο πιανίστας»). Μαρτυρίες επιζώντων. 
Σιωπή, μαρτυρία και απόπειρα διαχείρισης του 
τραύματος, ενοχές για την επιβίωση.  Δεν επενδύουμε 
στη φρίκη, θέτουμε και προκαλούμε ερωτήματα και 
αναστοχασμό. Παιδαγωγικά ενδείκνυνται οι βιωματικές 
και διερευνητικές προσεγγίσεις του θέματος. Με μεγάλη 
προσοχή, αφού διαχειριζόμαστε ευαίσθητα και 
τραυματικά γεγονότα. Δεν ενδείκνυται η ανάληψη 
ρόλων.



• Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

Γλώσσα: Επιστήμη και ηθική, προπαγάνδα και 
εκπαίδευση, δημοκρατία και ελευθερία του λόγου, 
Λογοτεχνία: τέχνη και αναπαραστάσεις (Καταβατική και 
Στρατοπεδική Λογοτεχνία, Θρησκευτικά: ηθικά 
διλήμματα, ρόλος επίσημης εκκλησίας, Xημεία: cyclon 
B, Βιολογία: ναζιστική ευγονική/πρόγραμμα 
Lebensborn). 

• Ερευνητικές εργασίες/Project, Τοπική Ιστορία. 

• Σχηματισμός εννοιολογικών χαρτών, χρονογραμμών, 
συννεφόλεξων. Απαραίτητα τα  φύλλα εργασίας  κατά 
τη διάρκεια παρακολούθησης κινηματογραφικών 
ταινιών.



ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:
από την ιστορία του τόπου 
στον οποίο ζω

στις ιστορίες ζωής των ανθρώπων
με σάρκα και οστά

που έζησαν “κάτι αδιανόητο”
(Annette Wieviorka) και με αφετηρία

αυτούς γνωρίζω ανθρώπους 
από όλον τον κατεχόμενο από τους ναζί κόσμο,

οι οποίοι έζησαν 
“σε πραγματικούς τόπους 
στερημένους από κάθε νόημα»

2ος Παγκόσμιος
πόλεμος

Πολιτιστικά 
προγράμματα,
Ελεύθερος χρόνος
των μαθητών

Εθνική Επέτειος
28η Οκτωβρίου

Ιστορία,
Λογοτεχνία,
Γλώσσα
Πολιτική Παιδεία

Σε ποιο πλαίσιο;



Βιωματικές προσεγγίσεις: γιατί;

• Ακούω και ξεχνώ

• Βλέπω και 
θυμάμαι

• Ενεργώ και

καταλαβαίνω



Πολλαπλές 

νοημοσύνες: 

ενεργοποίηση 

όλων των 

μαθητών



Μαθητές

Λιγότερο βέβαιοι για την 
αρχική τους θέση

Συλλογή πολλών 
πληροφοριών

Κριτική ανάλυση 
του ζητουμένου

Προσωπική 
εμπλοκή επί του 

θέματος

Εκπαιδευτικός

Καθοδηγεί τους μαθητές 
με προσοχή και 

ευαισθησία. Ακούει τα 
παιδιά.

Προώθηση της μάθησης 
χωρίς την στήριξή της 

αποκλειστικά στο σχολικό 
εγχειρίδιο

Προσεγγίζοντας διερευνητικά και

ομαδοσυνεργατικά δύσκολα

θέματα:



Καλές πρακτικές και τεχνικές

Απαραίτητη

κατά τη 

διδασκαλία 

των επίμαχων 

θεμάτων 

είναι η 

ανάπτυξη 

καλών 

«πρακτικών» 

και τεχνικών 

γιατί μέσω 

αυτών:

Διαμορφώνεται 

κλίμα συνεργασίας 

και εμπιστοσύνης

Επιτρέπεται η 

ανάπτυξη του 

δημοκρατικού 

λόγου

Δίνεται η 

δυνατότητα  

δραστηριοποίησης 

μη ενεργών 

μαθητών

Τεχνικές
Ιδεοθύελλα

Συζήτηση σε ομάδες

Εργασία σε ομάδες

Debate

Παιχνίδι ρόλων

Προσομοίωση

Συνέντευξη μεταξύ μαθητών

Χρήση ερωτηματολογίων για τη 
διερεύνηση γνώσεων/απόψεων

Ενεργητική ανάγνωση

Μάθηση μέσω γραπτής εργασίας 

Χρήση εικόνων και εφημερίδων

Δημιουργία ιστοριών και μετατροπή 
αυτών σε ταινία

Δ. Μαυροσκούφης, 

2012



Κριτικός εναλφαβητισμός: οπτικός και 
μιντακός εναλφαβητισμός

Μπλουζάκι γνωστής αλυσίδας  

που αποσύρθηκε αμέσως από την 

κυκλοφορία.





Η σήμανση 

και οι 

κατηγορίες 

των 

εκτοπισμέν

ων



Στη μνήμη 550.000 

Ούγγρων Εβραίων 

που χάθηκαν στο 

Ολοκαύτωμα. 

Βουδαπέστη.



Βαλτιμόρη



Λίντιτσε, 

Τσεχία



Συναισθηματική αρχιτεκτονική:

μνημείο Ολοκαυτώματος

Peter Eisenman, Berlin, 2005



Menashe Kadisman. 
Shalekhet=πεσμένα φύλλα. Memory 

Void, Jewish Museum Berlin



«Η προπαγάνδα είναι αποτελεσματική όταν εκείνοι οι 
οποίοι χειραγωγούνται έχουν την πεποίθηση ότι 

ενεργούν με τη θέλησή τους» Joseph Goebels





• Οπτικός εναλφαβητισμός (visual literacy): 
«κανόνας» σχετικών ιστορικών 
φωτογραφικών μαρτυριών : Η νύχτα των 
Κρυστάλλων, Το παιδί στο Γκέτο της 
Βαρσοβίας, η Άννα Φρανκ,  οι 
εξευτελιστικές ασκήσεις των Ελλήνων 
Εβραίων στην πλατεία Ελευθερίας της 
Θεσσαλονίκης, τον Ιούλιο του 1942, η 
συγκέντρωση των Ελλήνων Εβραίων για 
μεταφορά στο Άουσβιτς στα Ιωάννινα, η 
είσοδος στο Άουσβιτς. 



Η Νύχτα των Κρυστάλλων: 9-10 Νοεμβρίου, 1938. Μέσα σε 

μια νύχτα, 92 Εβραίοι δολοφονήθηκαν και 25,000–30,000 

συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Πυρπολήθηκαν 200 συναγωγές.



Το Γκέτο της Βαρσοβίας





Θεσσαλονίκη, Σάββατο 11 Ιουλίου 1942 







Ιάκωβος Στρούμσα (φωτ. Β. 

Σακκά: Ιερουσαλήμ 2006)





Άουσβιτς: είσοδος σε έναν άλλο κόσμο





Βuchenwald



Βuchenwald



Βuchenwald



Βuchenwald



Βuchenwald





Ένας άλλος κόσμος: Βαϊμάρη



Τα θύματα  του ναζισμού σε αριθμούς
• 5.500.000 Εβραίοι

• 1.000.000 Ρομά

• 400.000 άλλοι, «διαφορετικοί»: 
ομοφυλόφιλοι, κομμουνιστές, Σλάβοι, 
ανάπηροι, ποινικοί… 

• Εκατομμύρια αμάχων…

• 62.500 Έλληνες Εβραίοι (86% του 
συνολικού πληθυσμού: Θεσσαλονίκη 
93%, Αθήνα 46%) 



Ερωτήματα…

• Πώς είναι δυνατόν να συνέβη 
κάτι τέτοιο;

• Γιατί συνέβη στους Εβραίους;

• Γιατί οι Γερμανοί μισούσαν τόσο 
πολύ τους Εβραίους;

• Μπορεί να ξανασυμβεί;

• Άλλες γενοκτονίες;



Η ζωή της Εβραϊκής κοινότητας μιας 
περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

το Ολοκαύτωμα

Από τον τόπο σήμερα, χθες και στο 
μακρινό παρελθόν 

(προσδιορισμός στον άξονα του 
χρόνου)

στα συλλογικά υποκείμενα



Αρχές του ερευνητικού σχεδίου

 επιχειρείται η εστίαση όχι τόσο σε αυτό που διακρίνει τις 
κοινωνικές ομάδες αλλά σε αυτό  που έχουν κοινό

 ιστορικοποιούνται και εξαλείφονται στερεότυπα  και 
προκαταλήψεις

 αναδεικνύονται οι τραυματικές εμπειρίες και τα ιστορικά ταμπού

 ιστορικοκοποιείται η πολιτισμική  ιδιαιτερότητα

 έρχονται στην επιφάνεια τα γεγονότα που απωθεί  το κυρίαρχο 
εθνοκεντρικό αφήγημα

 διευρύνονται η ιστορική θεματολογία όπως επίσης και η έννοια της 
συλλογικότητας

 ιστορικοποιείται η ίδια η έννοια της ταυτότητας και 
αναδεικνύονται οι διεργασίες συγκρότησής της, όπως και οι 
ετερότητες  που εμπερικλείει



Απορρίπτονται λογικές όπως:

α. της αποκλειστικής ταυτότητας, όπου οι άλλοι υπάρχουν μόνο στο βαθμό 
που η ιστορία τους συναντάται με την ιστορία του κυρίαρχου έθνους

β. της επιλεκτικής αναφοράς και της απλής παράθεσης πληροφοριών, και

γ. της αποσιώπησης των αρνητικών πτυχών και τραυματικών εμπειριών

…με βάση 
την προγραμματική 

έννοια 
της πολιτισμικής ετερότητας

ΔΕΝ 
την αγνοούμε

(μορφή ιστορικής 
αποσιώπησης):

οι «αόρατες» ομάδες 
στην ιστορία

ΔΕΝ 
προσεγγίζουμε 
την κοινότητα…



Διδακτικοί 
στόχοι

(3) Η ανάδειξη της διαφορετικότητας με στόχο 

την καλλιέργεια στάσεων αποδοχής της 

ετερότητας, διαπολιτισμικής κατανόησης και 

κοινωνικής αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης και 

προσωπικής και συλλογικής ευθύνης 

(= καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης)

(5) Ανάπτυξη 

διερευνητικών 

δεξιοτήτων



Προϋποθέσεις:
→ Γνώση ιστορικού 
πλαισίου
→ Κατανόηση του 
περιεχομένου του όρου 
αντισημιτισμός
→ Γνώση της παρουσίας 
του εβραϊκού στοιχείου 
στην Ελλάδα
→ Επαγωγικές συνδέσεις



Η 

γερμανική 

κυβέρνηση 

θεσπίζει 

τους 

νόμους της

Νυρεμβέρ-

γης

Μέτρα των 

Ναζί, που 

ονομάστηκαν 

"προσωρινά"

(ενώ δεν τα 

απέσυραν 

ποτέ), 

περιορίζουν 

τις ελευθερίες 

των πολιτών.

1933 1935 1938 1939

Η Γερμανία 

εισβάλλει στην 

Πολωνία. Ο Β΄ 

Παγκόσμιος 

Πόλεμος 

αρχίζει.

Σε εφαρμογή 

το 

αποκαλούμενο 

"πρόγραμμα 

ευθανασίας"

"Η νύχτα των 

κρυστάλλων

”

Οι Ναζί 

παίρνουν τον 

έλεγχο των 

εβραϊκών 

επιχειρήσεων

Διδακτική εφαρμογή

Χρονολόγιο  Ολοκαυτώματος



Οι συμμαχικές 

δυνάμεις,

απελευθερώνουν 

από τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης 

όσους κατάφεραν 

να επιζήσουν.
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Η Γερμανία επιτίθεται 

στη Σοβιετική Ένωση. 

Αρχίζει  συστηματική 

σφαγή των Εβραίων.

Διάσκεψη Wannsee: 

Οι Ναζί οργανώνουν 

την "Τελική Λύση"

Πρώτη μαζική 

δολοφονία 

Εβραίων 

στο στρατόπεδο

εξόντωσης

τηςTreblinka.

Χρονολόγιο  
Ολοκαυτώματος



Παραγωγή του διερευνητικού ιστορικού υλικού 

Συναισθηματική αφόρμηση: Λογοτεχνία, Μουσική, 
Κινηματογράφος, Τέχνη, σύχρονες χρήσεις θεματικών

Υλικά κατάλοιπα: Επίσκεψη στο χώρο πολιτισμικής αναφοράς
της εβραϊκής κοινότητας

Συλλογή πρωτογενών ιστορικών (προφορικών, γραπτών και 
εικαστικών) πηγών 

α. από τον διδάσκοντα: μαρτυρίες επιζώντων Εβραίων της 
περιοχής

β. από τους μαθητές: νέες  μαρτυρίες ντόπιων, που γνώριζαν 
συμπατριώτες τους Εβραίους

Οπτικό υλικό με μαρτυρίες (π.χ. αποσπάσματα από την ταινία 
Shoah του K. Λανζμάν, αρχείο S. Spielberg)

Φωτογραφικό υλικό (τοπικό, γενικό)

Δευτερογενείς πηγές, διασταύρωση με προφορικές

Λίστα θυμάτων τοπικής εβραϊκής κοινότητας 

Δραστηριότητες



Α.   Λογοτεχνία: παρουσίαση  της εργασίας των μαθητών 
στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Β.  1. Τοπική Ιστορία
Η ζωή της εβραϊκής κοινότητας π.χ. της Βέροιας πριν, 
κατά και μετά το Ολοκαύτωμα μέσα από το 
φωτογραφικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τους 
μαθητές κατά και μετά την επίσκεψή τους στη Juderia, 
τις προφορικές μαρτυρίες και τη λίστα των θυμάτων 
της τοπικής εβραϊκής κοινότητας

2. Β΄ παγκόσμιος πόλεμος
Ορολογία: Τελική Λύση, Ολοκαύτωμα, Στρατόπεδα 
(Τυπολογία στρατοπέδων: συγκέντρωσης, εργασίας, 
εξόντωσης/ στρατόπεδα για πολιτικούς αντιπάλους, 
για Εβραίους, Άουσβιτς-Μπιρκενάου, Τρεμπλίνκα κτλ) 
με χρήση χαρτών, κινηματογραφικού, φωτογραφικού 
υλικού

Διαχείριση και παρουσίαση του διδακτικού υλικού 



Δραστηριότητες

• ταξινόμησης μαρτυριών (χρονολογική, 
περιεχομένου, υφολογική)

•διασταύρωσης προφορικών μαρτυριών με 
δευτερογενείς πηγές

•προσέγγισης των ιστορικών  εννοιών, 

•ασκήσεις σε σχήμα άστρου, εννοιολογικοί 
χάρτες, 

• κατασκευή πινάκων ελέγχου κατανόησης και 
ταξινόμησης 

•Ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις 



Χάρτης 

συγκέντρωσης 

και 

εκτοπισμού 

Ελλήνων 

Εβραίων



ΠΗΓΗ: George Cassutto, “Inspiration Flow Chart: The Causes of Genocide”, στο: Teaching and 

Learning about the Holocaust, URL: http://www.cyberlearning-world.com/

http://www.cyberlearning-world.com/








Η κοινοτοπία του κακού –Χάνα Άρεντ

• Η ηθική φιλοσοφία του Καντ υπαγορεύει τη 
συμμόρφωση του ανθρώπου σε ηθικούς κανόνες 
και την εξυπηρέτηση του καθήκοντος. Η 
κατηγορική του προσταγή συνδέεται άρρηκτα με 
την κριτική ικανότητα του ανθρώπου η οποία 
αποκλείει την τυφλή υποταγή.

• Πώς κρίνετε την επίκληση από τον Άιχμαν και 
πολλούς άλλους ναζί αξιωματούχους ότι «απλώς 
έκαναν το καθήκον τους» και ότι «υπάκουαν σε 
διαταγές ανωτέρων», συνεπώς στο νόμο;



• Να σχολιάσετε τη παρακάτω θέση: 

«Ο ιδανικός πολίτης της ολοκληρωτικής εξουσίας δεν είναι ο 
φανατικός οπαδός αλλά ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει το 
διαχωρισμό μεταξύ γεγονότος και μύθου (δηλαδή αγνοεί την 
πραγματικότητα της εμπειρίας) και μεταξύ αλήθειας και 
ψεύδους (αγνοεί τους κανόνες της σκέψης). Πώς έγινε εφικτός  
ένας τέτοιος συνδυασμός; Ποια εμπειρία τον επέτρεψε; Μα 
ακριβώς η αποσύνθεση του ανθρώπου ως προς την πολιτική 
σφαίρα και η αποξένωση από τους συνανθρώπους του, η 
απόλυτη στέρηση συμμετοχής στον κόσμο. Μια από τις 
ριζικότερες και πιο απελπιστικές εμπειρίες του ανθρώπου, που 
είχε ως αιτία την οικονομική κατάρρευση και την κοινωνική 
αποσάρθρωση των μαζικών κοινωνιών».  

(Πηνελόπη Κουφοπούλου, Επίμετρο στο Χ. Άρεντ, Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. 
Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού, μτφ. Β. Τομανάς, Αθήνα: Νησίδες, σ. 239-

240)




