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Η προσέγγιση του ναζιστικού 
φαινομένου στην παρούσα 

συγκυρία Mέρος 2ο

Σακκά Βασιλική 

ΩΡΕΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

1.  8:00-8:45 Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά

2.  8:50-9:35 Γεωγραφία Ιστορία Χορωδία Γεωγραφία Ιστορία Χορωδία

3.  9:40-10:25 Φυλετικές 
Σπουδές

Φυλετικές 
Σπουδές

Φυλετικές 
Σπουδές

Φυλετικές 
Σπουδές

Ιδεώδη του 
κόμματος

Ιδεώδη του 
κόμματος

4.  1025:11:00
Διάλειμμα με ειδικές ανακοινώσεις  και σπορ. 

5.  11:00-12:05 Μαθηματικά και Οικιακή Οικονομία 
(κάθε μέρα)

6.  12:10-
12:55

Η επιστήμη της Ευγονικής (Eugenics)
Βιολογία της  Υγείας

(κάθε μέρα)

7. 2:00-6:00: Σπορ κάθε μέρα

Ωρολόγιο πρόγραμμα του 1935 για σχολείο θηλέων στη 
Ναζιστική Γερμανία.

Προβλήματα μαθηματικών 
• «Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο κατά την απογείωση 

μεταφέρει 12 ντουζίνες βόμβες, η καθεμία από τις οποίες 
ζυγίζει 10 κιλά. Το αεροσκάφος απογειώνεται για τη 
Βαρσοβία το διεθνές κέντρο του Ιουδαϊσμού. Βομβαρδίζει 
την πόλη. Κατά την απογείωση, με όλες τις βόμβες και 
γεμάτη τη δεξαμενή με 100 κιλά καυσίμων, το αεροσκάφος 
ζύγιζε 8 τόνους περίπου. Όταν επιστρέφει από τη 
σταυροφορία υπάρχουν ακόμη 230 κιλά υλικού. Ποιο είναι 
το βάρος του αεροσκάφους όταν είναι άδειο;»

• «Το να συντηρηθεί ένα νοητικά ανάπηρο άτομο κοστίζει 
περίπου 4 μάρκα την ημέρα. Υπάρχουν 300.000 νοητικά 
καθυστερημένα άτομα για φροντίδα. Πόσο κοστίζουν 
συνολικά αυτά τα άτομα; Πόσα επιδόματα γάμου των
1000 μάρκων θα μπορούσαν να δοθούν με τα ίδια 
χρήματα;»

Η «φυλετική ιατρική» και το 
πρόγραμμα ευγονικής των Ναζί 
εξόντωσε περίπου 200.000 
ανθρώπους στη Γερμανία 
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Ναζιστική προπαγάνδα και εκπαίδευση: Γελοιογραφία 
σε  σχολικό βιβλίο. 

2

« Το δηλητηριώδες 
μανιτάρι» του Julius 

Streicher

Ο «αιώνιος Εβραίος» και τα  
αξεπέραστα στερεότυπα
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Juden rauss! («Πέταξε τους Εβραίους 
έξω»): γερμανικό παιδικό παιχνίδι.

Το 1938 πουλήθηκαν ένα εκατομμύριο 
τέτοια παιχνίδια.

Ρόδος: νεοναζιστικά 
συνθήματα στην Συναγωγή 
Καχάλ Σαλόμ (1575-1577).

Βανδαλισμοί στο μνημείο του 
Ολοκαυτώματος.

Ο αιώνιος Εβραίος

Έχει καμπούρα: 
υποβάλλει την ιδέα 
ότι οι Εβραίοι δεν 

είναι φυσιολογικοί 

Το απλωμένο 
χέρι ζητιανεύει: 
οι Εβραίοι  
κατηγορούνατι 
για απληστία

Υπάρχει  ένα 
σφυρί και ένα 
δρεπάνι πάνω 
στο χάρτη της 

Γερμανίας: 
υπαινίσσεται  

μια σχέση 
ανάμεσα σε 

Εβραίους και 
Κομμουνισμό 

Κρατά μαστίγιο: 
είναι ένας  

«δουλέμπορος»

Η θεωρία της «πισώπλατης μαχαιριάς»: οι Εβραίοι και οι 
κομμουνιστές έπεισαν τους στρατιώτες να μην πολεμήσουν 

και προκάλεσαν την ήττα της Γερμανίας .
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Αδιέξοδο...

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

Χρονολόγιο  Ολοκαυτώματος

Οι συμμαχικές 
δυνάμεις,

απελευθερώνουν 
από τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης 
όσους κατάφεραν 

να επιζήσουν.

1940

1941

1942

1945

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
Το Μάιο του 1933 φοιτητές  στο  Βερολίνο  έκαψαν  20.000  βιβλία  που

αφαίρεσαν  από  βιβλιοθήκες. Ανάμεσά τους  και βιβλία  που  γράφτηκαν  από τους  
πιο  σημαντικούς  Γερμανούς  συγγραφείς. Οι ναζί έκαιγαν  συστηματικά τα  βιβλία που 
είχαν γράψει  Εβραίοι, αλλά και όσα  θεωρούσαν αντίθετα με τη ναζιστική ιδεολογία.
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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.

Παιδιά στο γκέτο της Βαρσοβίας
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Einsatzgruppe A΄: η 
«κουραστική» και 
«προβληματική» 
διαδικασία 
εξόντωσης των 
Εβραίων της Α. 
Ευρώπης. 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης: 
Το Ολοκαύτωμα
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«Η εργασία απελευθερώνει»

Περί τα 3000 άτομα, γυμνά , περιμένουν τη «διαλογή» (selection) το 
Μπούχενβαντ
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Στρατόπεδα: πάνω από Στρατόπεδα: πάνω από 1000 1000 στην κατεχόμενη Ευρώπηστην κατεχόμενη Ευρώπη

συγκέντρωσης και μεταφοράς
(deportation camps): Xαϊδάρι, Baron-Hirsch

συγκέντρωσης (concentration camps): 
Νταχάου (Dachau), Μαουτχάουζεν (Mauthausen)
Μπέργκεν-Μπέλσεν (Bergen-Belsen)

εργασίας(labour camps):
Ράβενσμπρουκ,(Rawensbrück), Μπούχενβαλντ
(Buchenwald), Οράνιενμπουργκ (Oranienburg)

εξόντωσης (extermination camps) ή Θανάτου (Death 
Camps):
Άουσβιτς-Μπιρκενάου (Auschwitz-Birkenau), Τρεμπλίνκα
(Treblinka), Σόμπιμπορ (Sobibor), Μπέλζεκ (Belzeck), 
Μαϊντάνεκ (Majdanek), Χέλμνο (Chelmno)
(Τελική Λύση)

«Στον καθένα ό,τι αξίζει» 
(Jedem das seine)

Μπούχενβαλντ : κοιτώνες…Μπούχενβαλντ : κοιτώνες…
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Ιάκωβος Στρούμσα (φωτ. Β. 
Σακκά: Ιερουσαλήμ 2006)
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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%) 

ΒΒuchenwalduchenwald, , Βαϊμάρη:Βαϊμάρη:
Η βελανιδιά του ΓκαίτεΗ βελανιδιά του Γκαίτε

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;



21/4/2014

12

«Ο αντισημιτισμός δεν μας λέει τίποτα για τους Εβραίους, μας λέει όμως πολλά  για 
τους αντισημίτες και την κουλτούρα που τους εξέθρεψε. Ακόμα και μια 

ευκαιριακή ματιά στις ποιότητες και στην ισχύ που οι αντισημίτες απέδωσαν 
στους Εβραίους διαμέσου των αιώνων - υπερφυσικές δυνάμεις, διεθνείς 

συνωμοσίες και η ικανότητα να διαλύουν οικονομίες· το ότι χρησιμοποιούν το 
αίμα Χριστιανόπαιδων στις τελετουργίες τους, ακόμα και ότι τα σκότωναν για να 

τους πάρουν το αίμα, το ότι είχαν συμμαχήσει με το Διάβολο, ότι ήλεγχαν 
ταυτόχρονα το διεθνές κεφάλαιο και το μπολσεβικισμό - δείχνει πως ο 
αντισημιτισμός βασίζεται ουσιαστικά σε πολιτισμικές πηγές, που είναι 

ανεξάρτητες από τη φύση και τις πράξεις των Εβραίων και κατά συνέπεια αυτοί 
καθαυτοί οι Εβραίοι προσδιορίζονται από τις πολιτισμικά παραγόμενες ιδέες, που 

οι αντισημίτες προβάλλουν πάνω τους. Αυτός ο υφέρπτων μηχανισμός του 
αντισημιτισμού ισχύει γενικά για κάθε προκατάληψη, αν και τα εντυπωσιακά 

φαντασιακά ύψη, στα οποία οι αντισημίτες έφτασαν συχνά και επανειλημμένα, 
σπανίζουν μέσα στα ογκώδη χρονικά των προκαταλήψεων».

(Πηγή:  Ντανιέλ Τζόνα Γκολντχάγκεν,  Πρόθυμοι δήμιοι: Οι εκτελεστές του Χίτλερ. Οι καθημερινοί Γερμανοί και το 
Ολοκαύτωμα, μτφρ. Τάσος Ρόκας, Terzo Books, Αθήνα 1998, σ. 27,30,32-33 70-71)

Άσκηση: Με βάση την ακόλουθη πηγή δίνεται στους 
μαθητές άσκηση με πίνακα κατάταξης και συμπερασμού

«Οι Ναζί καταδίωκαν τους Εβραίους, επειδή 
χρειάζονταν έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να 
του φορτώσουν την ενοχή για τις συμφορές του 
γερμανικού έθνους. Ώσπου να ολοκληρώσει την 
τροχιά του αυτός ο εξτρεμισμός, εκατομμύρια 
Εβραίοι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, 
δολοφονήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Άλλοι αντιπρόσωποι «ατελών» φυλετικών και 
κοινωνικών αμάδων, ομοφυλόφιλοι, 
αντιναζιστές, διανοούμενοι, τσιγγάνοι, είχαν 
παρόμοια μοίρα».
(Ε. Βurns,  Eυρωπαϊκή Ιστορία, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 336)

 

            Χρόνος                    
Κατηγορίες  

                 Στη μακρά διάρκεια       19ος αι.   1917 κ. ε. 1929 κ.ε. 

 
Προκαταλήψεις 
 

  Διάβολοι με 
υπερφυσικές 
δυνάμεις 

Πίνουν το 
αίμα των 
παιδιών 

Απορρύθμιση  
της 
οικονομίας 

Διεθνής 
συνωμοσία 
κατά του 
έθνους 

Έλεγχος 
μπολσεβίκων 

Έλεγχος  
διεθνούς 
κεφαλαίου 

 
Προκαλούμενα 
Συναισθήματα  
 
 

Άλογος 
φόβος 
- φοβίες 

Φρίκη Απέχθεια Αγανάκτηση 
Απειλή 
ομάδας 

Ανησυχία 
Κίνδυνος 
ανατροπής 
συστήματος 

Φθόνος 

Κοινωνικές 
ομάδες δέκτες 
 

Αμόρφωτη 
μάζα 

Φανατικοί 
χριστιανοί 

Μικροαστικά 
στρώματα 

εθνικιστές Αστική τάξη Εργάτες 
και 
αγρότες  

Σημείωση:Σημείωση: Η πρώτη οριζόντια και η κάθετη δίνονται από το διδάσκοντα. Η δεύτερη οριζόντια 
συμπληρώνεται από μαθητές με βάση την πηγή. Οι άλλες δύο σειρές βγαίνουν με την 
καθοδήγηση του διδάσκοντος ως συμπεράσματα από τους μαθητές.

Γιατί να διδάσκουμε για αμφιλεγόμενα και 
ευαίσθητα ζητήματα στην ιστορία;

• οι μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν 
αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα ώστε να 
καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζουν

• επειδή υπάρχουν πολύ λίγες πτυχές της 
Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα με τις οποίες 
συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί

• τα αμφιλεγόμενα ζητήματα είναι χρήσιμα μέσα για 
να βοηθήσουμε τους μαθητές να καταλάβουν τη 
θεμελιώδη φύση της ιστορίας ως επιστημονικού 
κλάδου: ότι σχεδόν κάθε ιστορικό γεγονός και 
εξέλιξη είναι ανοιχτά σε διαφορετικές ερμηνείες.
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• Μπορούμε να προσπαθήσουμε να διδάξουμε 
στους μαθητές ορισμένες διαδικαστικές 
δεξιότητες και τρόπους μελέτης της ιστορικής 
διαμάχης. Ουσιαστικά, αυτό αποτελείται από:

• την κριτική ανάλυση των στοιχείων / μαρτυριών 
και του πώς αυτά έχουν ερμηνευτεί, μέσω της 
διατύπωσης σειράς αναλυτικών ερωτημάτων 

• την ανάλυση της γλώσσας που χρησιμοποιείται 
από ανθρώπους όταν αναφέρονται στο ζήτημα

• Στρατηγικές: αποστασιοποίησης, 
αντιστάθμισης, ενσυναισθητικές

Η Ιστορία «διδάσκει» 
μόνο όταν  διδάσκεται κριτικά. 

• Η  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι το μόνο 
όπλο που διαθέτουμε ενάντια σε κάθε είδους 
φασιστικές και ναζιστικές επιβολές.

• Η βίωση της Ιστορίας γίνεται το μέσο για την 
αποκάλυψη της συνενοχής και της ευθύνης 
όλων μας και το όχημα για την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης, της ελεύθερης επιλογής, της 
ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης, 
συνεπώς και της δημοκρατικής πολιτικής 
συνείδησης.
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«Συνέβη, άρα μπορεί να 
συμβεί ξανά»

Primo Levi


