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Ολοκαύτωμα 
( διαβάζει  η Ελισάβετ)  

  Καταρχάς ξεκινάμε θέλοντας να δώσουμε έναν σύντομο και  
κατατοπιστικό  

ορισμό  για  αυτό  
 το   

απάνθρωπο  γεγονός.  
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μια από τις πηγές μας : 

 
«Είναι η  

προσπάθεια της  
ναζιστικής  

Γερμανίας να συστηματοποιήσει την εξολόθρευση των Εβραίων  
της Ευρώπης» 

(Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα.) 



«Από την εμφάνιση του καθεστώτος των ναζί το 1933,άρχισε ο διωγμός των Εβραίων, οι 
οποίοι στερούνταν τα πολιτικά τους δικαιώματα, δημεύονταν οι περιουσίες τους και οι 
ίδιοι φυλακίζονταν και δολοφονούνταν. Με τη βαθμιαία κατάκτηση της Ευρώπης από 

τη Γερμανία ο διωγμός επεκτάθηκε μετά από τη συνάντηση στη Βανζέ (Ιανουάριος 
1942), τέθηκε σε εφαρμογή «η τελική ολοκληρωτική λύση» :  

 

 
 

που ζούσαν στις χώρες που είχαν καταλάβει οι ναζί, δολοφονήθηκαν. 

Ο όρος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, επίσης τη γενοκτονία από τους ναζί και άλλων 
μειονοτήτων, όπως εκείνη  

των τσιγγάνων  για τους οποίους δεν υπάρχουν ακριβή χαρακτηριστικά.» 

(Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα.) 

 

 

Οι Εβραίοι συγκαλέστηκαν σε στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων, οπου και 
εξολοθρεύτηκαν κυριολεκτικά. 

Μέχρι το τέλος του πολέμου (1945), περισσότεροι από 6.εκ Εβραίων από τα 8    



Ο χώρος πραγματοποίησης του ολοκαυτώματος  

 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν οι χώροι βασανιστηρίων των 
Εβραίων,  

των αριστερών, των τσιγγάνων (Ρομά), των ομοφυλόφιλων κλπ όπου με 
φρικιαστικούς τρόπους τους σκότωναν ομαδικά με αέρια τους έψηναν 
σε φούρνους  και τους οδηγούσαν στην εξαθλίωση. Ορισμένα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν ενδεικτικά τα εξής:  

Άουσβιτς, Νταχάου, Νυρεμβέργη, Τρεμπλίνκα, Σόμπιμπορ, 
Μάουτχαουζεν κτλ 

 
 
 
 



Διαβάζει ο Γιάννης 
Το χειρότερο όμως κομμάτι αποτελούμενο 

από το φασισμό ήταν και ο φανατισμός 
ανηλίκων παιδιών που τα ανάγκαζαν να 

χαιρετούν φασιστικά χωρίς να 
καταλαβαίνουν το λόγο, πιστεύοντας ότι ο 
χαιρετισμός αυτός γίνεται για το καλό της 

πατρίδας… 
 





Υπάρχουν βιβλία με αυτό το περιεχόμενο.  
Περιγράφουν τα γεγονότα σχετικά με το 

φασισμό και τις αρνητικές συνέπειες που 
ακολουθούσαν (που κάποια είναι και αληθινές 

ιστορίες) όπως: 
Το ημερολόγιο της Άννας 

ΦρανκΜάουτχαουζενΤο αγόρι με τη ριγέ 
πιτζάμα κλπ 

 



« Το Αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα»  

Είναι μια ιστορία για το Ολοκαύτωμα, γραμμένη με τον πιο 
ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπου που θα μπορούσε να 

συλλάβει ένας συγγραφέας που απευθύνεται (και) σε παιδιά. 
Ο Μπρούνο, ένα αγόρι εννιά χρονών, είναι γιος ενός Ναζί. Ο 

Πατέρας του  είναι ένας αυστηρός και προσηλωμένος στο 
καθήκον και τη φασιστική ιδεολογία διοικητής. Στο σπίτι του 

μικρού Μπρούνο μπαινοβγαίνει ο Φύρης (ο Φύρερ) και η 
γυναίκα του Εύα. Το σπίτι της οικογένειας στο Βερολίνο 
στεγάζει την οικογενειακή ευτυχία. Πρωταγωνιστές ο 

Μπρούνο και η μεγαλύτερη αδερφή του η Γκρέτελ, η Μητέρα 
και ο Πατέρας που επιβάλλουν μια αυστηρή πειθαρχία, για το 

καλό όλων και της πατρίδας, η υπηρέτρια, και το υπόλοιπο 
υπηρετικό προσωπικό.  

 



(Μια μέρα του 1943 η γαλήνη διαταράσσεται όταν ο 
Φύρης αναγκάζει τον εκλεκτό διοικητή του να 

μετακομίσει στο Άουσβιτς. Το σπίτι τους είναι δίπλα 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από το παράθυρο του 
δωματίου του ο Μπρούνο βλέπει το συρματόπλεγμα. 

Δεν ξέρει όμως περί τίνος πρόκειται. Έτσι ρωτά τον 
Πατέρα κι εκείνος απαντά): 

 



«Αυτοί δεν είναι καν άνθρωποι Μπρούνο. Δεν πρέπει όμως να ανησυχείς. Εσύ δεν έχεις 
καμία σχέση μαζί τους, γιατί μεταξύ εμάς κι αυτών δεν υπάρχει τίποτα κοινό. Εσύ αυτό 

που έχεις να κάνεις είναι να τα αποδεχτείς όλα αυτά». 

(Μπρούνο): «Ναι πατέρα» 

(Ετοιμάζεται να φύγει, όμως τον φωνάζει να έρθει πίσω με σηκωμένο το ένα φρύδι σαν 
να του υπενθυμίζει κάτι. Ο Μπρούνο τότε ένωσε τα πόδια του και σαν στρατιωτάκι 
τίναξε το δεξί του χέρι ψηλά με την παλάμη ίσια μπροστά με μια απότομη κίνηση. 

Φώναξε τότε όσο πιο βαθιά και καθαρά γινόταν-ώστε να μοιάζει με τον Πατέρα του-τις 
δύο λέξεις που έλεγε κάθε φορά που χαιρετούσε κάποιο στρατιώτη):  

«Χάιλ Χίτλερ» 

(Ο Μπρούνο όμως δε γνώριζε τίποτα από έχθρες, φασισμό, στρατόπεδα και φυλετικές 
διακρίσεις. Ήταν ένα παιδί ανέμελο και ξέγνοιαστο που του άρεσε να παίζει και όλα στο 

σπίτι λειτουργούσαν υπό τις αυστηρές εντολές του Πατέρα.) 

 



(Στην απέραντη μοναξιά αυτού του τόπου ο Μπρούνο 
βρίσκει διέξοδο στις εξερευνήσεις έξω από το νέο 
σπίτι του οι οποίες τον οδηγούν σε ένα σημείο του 
στρατοπέδου όπου η επιτήρηση είναι χαλαρή. Εκεί 

συναντά έναν κρατούμενο, ένα Εβραιόπουλο που έχει 
γεννηθεί, κατά σύμπτωση, την ίδια ακριβώς μέρα με 

τον Μπρούνο. Μια δυνατή και κρυφή φιλία 
αναπτύσσεται ανάμεσα στα δυο αγόρια, με το 

συρματόπλεγμα πάντα ανάμεσά τους. Σε αυτό το 
διάλογο το Εβραιόπουλο διηγείται πώς ζούσε τότε και 

τι έγινε ξαφνικά κι έπρεπε να φύγει από το σπίτι): 



«Όταν γύρισα από το σχολείο η 
Μητέρα έφτιαχνε περιβραχιόνια 

για εμάς από ειδικό ύφασμα» 
(και το ζωγράφισε στο χώμα): 

 



«Κι ο μπαμπάς μου φοράει ένα τέτοιο και 
είναι πολύ ωραίο. Κατακόκκινο με ένα 

ασπρόμαυρο σχέδιο πάνω (το χαράζει στο 
χώμα): 

 



Όμως εμένα κανείς δε μου έδωσε 
περιβραχιόνιο» 

«Εγώ πάλι δε ζήτησα να μου δώσουν» 
(απάντησε ο μικρός Εβραίος) 

 

 





Η δίκη της Νυρεμβέργης 
( διαβάζει η Ειρήνη) 

η δίκη της Νυρεμβέργης είναι η δίκη των γερμανών 
εθνικοσοσιαλιστών για εγκλήματα πολέμου , που 
πραγματώθηκε από ομώνυμο Διεθνές Στρατιωτικό  

Δικαστήριο. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της 
Νυρεμβέργης όπου ξεκίνησε στις  20 Νοεμβρίου του 1945  και 
η λήξη του ήταν την 1 Οκτωβρίου του 1946. Κατήγοροι ήταν 24 

μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού 
κόμματος και οχτώ ναζιστικές οργανώσεις.  

 
 
 



Το δικαστήριο πραγματοποιήθηκε  εξαιτίας της 
συμφωνίας που υπέγραψαν οι Κυβερνήσεις των 

Ηνωμένων Πολιτειών , της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Ένωσης  Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στις 8 

Αυγούστου το 1945, θέλοντας να δικαστούν και να 
καταδικαστούν όλοι οι εγκληματίες πολέμου που 

προέρχονταν από τον Άξονα.   Οι βασικές κατηγορίες 
ήταν :  

Εγκλήματα κατά της ειρήνης Εγκλήματα 
πολέμουΕγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

Συνομωσία  

 



Από τους κατηγορούμενους κάποιοι αθωώθηκαν 
κάποιοι φυλακίστηκαν και κάποιοι καταδικάστηκαν σε 

θάνατο απαγχονισμού  .   

Η ποινή των τελευταίων εκτελέσθηκε στις 16 
Οκτωβρίου του 1946 ενώ οι καταδικασμένοι σε 

φυλάκιση μεταφέρθηκαν στη φυλακή του Σπάνταου.     

 



(διαβάζει η Μαρία Αναγνωστέλου) 
Σαούλ Φριντλέντερ( από την αρθρογράφο Οντέτ Βαρών-Βασάρ) 

 
Ο γερμανόφωνος Σαούλ Φριντλέντερ, γεννήθηκε στην Πράγα το 1932 με το 

όνομα Πάβελ. Στο καθολικό σχολείο βαπτίστηκε με το όνομα Πολ, όταν 
σώθηκε ως κρυμμένο παιδί στη Γαλλία. Σε νεαρή ηλικία επέλλεξε να 

μεταναστεύσει στο Ισραήλ και εκεί μετονομάστηκε σε Σαούλ. Οι γονείς του 
δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου. Χάρη στη γαλλόφωνη παιδεία 

εργάστηκε ως καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας για αρκετά χρόνια σε 
Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, ενώ το 1988 μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια (UCLA). Η βιβλιογραφία του αποτελείται από 1380 σελίδες και 

ασχολήθηκε με αυτή 16 χρόνια. Εξετάσει την άνοδο του ναζιστικού κόμματος 
στην εξουσία, αναλύει τη ναζιστική πολιτική και την αντιμετώπιση των 

Εβραίων και καταλήγει στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την πτώση 
της ναζιστικής Γερμανίας. Όπως αναφέρει ο Σαούλ οι ναζί εξόντωσαν 5-6 εκ. 
Ευρωπαίων Εβραίων εκ των οποίων οι 1.500.000 ήταν παιδιά! Τα εγκλήματα 

των ναζί ξεκίνησαν από διώξεις ομοφυλωφίλων, συνεχίστηκαν με την 
ευθανασία των διανοητικά αναπήρων και κορυφώθηκαν με τις εξοντώσεις των 

διαφορετικών φυλετικά ανθρώπων. Όπως τονίζει ο Φριντλέντερ “Οι Ναζί 
αποφάσιζαν για το ποιός έχει δικαίωμα να ζει και ποιός όχι σε αυτόν τον 

πλανήτη”! 



Τέλος κλείνουμε αυτό το θέμα διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο “ 
Ημέρα Μνήμης” του Αρβελέρ , μέσω του βιβλίου ιστορίας.  

Η Σοά (Εβραϊκή λέξη για το ολοκαύτομα) δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους 
Εβραίους. Η Εβραιοκτωνία είναι το τέλος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και του 
ευρωπαϊκου πνεύματος έτσι όπως έζησε αιώνες και αιώνες τώρα. Απέραντη η 

φρίκη, αμέτριτη και ακόμα πιο απέραντη η αισχήνη. Και ας μην βρίσκουμε 
δικαιόλογιες η αιτιάσεις για έναν καλύτερο ύπνο. Αλλά λέγοντας ότι 

υπάρχουνε οι Χίτλέρ, άλλοι αρνούμενοι την Εβραιοκτωνία και άλλοι μιλώντας 
δεξιά και αριστερά για γενοκτωνίες, χωρίς να ξέρουν ότι η γενοκτωνία, η Σοά 
των Εβραίων είναι μοναδική και είναι μοναδική για έναν και μόνο λόγο, γιατί 

για πρώτη φορά στην ιστορία ο άνθρωπος αρνίθηκε στο συνάνθρωπο του , όχι 
την ιδιότητα να είναι Εβραίος, την ιδιότητα να είναι Άνθρωπος. Αυτό έγινε μια 

μόνο φορά στην ιστορία και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ας γράψουμε τώρα 
και να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έγραψε ένας Γερμανός πάστορας, λίγο 

πριν πεθάνει.  



            (Διαβάζει η Μαρία Γεωργοπούλου) 
“ Όταν ήρθαν να πιάσουν τον γείτονά μου που ήταν Εβραίος 

δεν διαμαρτηρήθηκα αφού δεν ήμουν Εβραίος. Όταν 
ήρθανε να πιάσουνε και τον άλλον μας γείτονα που ήταν 

κουμουνιστής, δεν διαμαρτηρήθηκα αφού δεν ήμουν 
κουμουνιστής. Όταν λίγο πιο μακριά πιάσαν κάτι Γερμανούς 

καθολικούς, δεν διαμαρτηρήθηκα, δεν ήμουν καθολικός. 
Όταν όμως ήρθαν να πιάσουν εμένα, δεν ήρθε κανένας να 
διαμαρτηρηθεί. Αυτό όμως δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε 

γιατί για όποιον χτυπά η καμπάνα, χτυπά για τον καθένα μας 
και για όλους.”  
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