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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ
1
 

 

Μάθημα: Ηζηνξία Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

 

Θέμα: Σν Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν: κηα καύξε ζειίδα ζηελ 

ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο  

 

Σάξη: Γ΄ Λπθείνπ θνηλνύ θνξκνύ /θαηεύζπλζεο 

 

Γιδακηικόρ σπόνορ: 

2 ή 3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη, όπσο πξνλνείηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ύιεο, 

αλαιόγσο αλ πξόθεηηαη γηα Ηζηνξία θνηλνύ θνξκνύ ή θαηεύζπλζεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν δηαζέζηκνο ρξόλνο είλαη 2 πεξίνδνη, ζα ρξεηαζηεί αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ θύιινπ εξγαζίαο. Σν ηδαληθόηεξν, βεβαίσο, ζα ήηαλ λα δηαηεζνύλ 3 

δηδαθηηθέο πεξίνδνη θαη γηα ηνλ θνηλό θνξκό, νύησο ώζηε λα δνζεί επαξθήο ρξόλνο 

γηα ηε δηεξεύλεζε κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ ηζηνζειίδσλ, γηα ηηο αλαθνηλώζεηο ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ όινπ ζέκαηνο. 

 

Ιδέα ζεναπίος /ζκεπηικό: 

Ζ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα έρεη σο απώηεξν ζηόρν λα εκπιέμεη ελεξγά ηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο, ζε ξόιν ηζηνξηθνύ εξεπλεηή, 

θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ην Οινθαύησκα θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν κέζα 

από επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο. Παξάιιεια, ζα θσηίζνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ 

ζέκαηνο κέζα από ηνλ θαθό ελόο νκηιεηή, ελόο δεκνζηνγξάθνπ, ελόο θσηνγξάθνπ 

θαη ελόο ινγνηέρλε. Ζ δηεξεύλεζε απηή κέζα από δηάθνξεο πεγέο θαη δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζθαηξηθή θαη πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

ύνδεζη με Αναλςηικό Ππόγπαμμα: 

Σν ζέκα ζπλδέεηαη κε ην κάζεκα ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Ηζηνξίαο Γ΄ Λπθείνπ 

θαη  εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο Ο Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ππνελόηεηαο Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξωπόηεηαο – 

Σν Οινθαύηωκα
2
.  

Πεξαηηέξσ, κπνξεί λα δηαζπλδεζεί ζηα πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο είλαη ε Λνγνηερλία,  ε Έθθξαζε-Έθζεζε, ε 

Κνηλσληνινγία, ηα Θξεζθεπηηθά, θ.ά. Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ εθπόλεζε 

ελόο δηαζεκαηηθνύ project δεκηνπξγηθήο θύζεσο, ην νπνίν ζα πξνζεγγίδεη ην 

Οινθαύησκα κέζα από ηε Λνγνηερλία, ηελ Σέρλε, ηνλ Κηλεκαηνγξάθν, ηε Μνπζηθή 

θ.ά. Σν project κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν θαηά ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ 

Οινθαπηώκαηνο (27
ε
 Ηαλνπαξίνπ) ή ζε ρξόλν αθηεξσκέλν ζηνπο Οκίινπο. 

 

 

                                                 
1
 Σν παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην ζρεδηάζηεθε αξρηθά από ηε δηδάζθνπζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο eContentplus, ππό ηελ επνπηεία ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σνκέα 

Σερλνινγίαο ηνπ ΠΗΚ, Αλαζηαζίαο Οηθνλόκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα 

δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ηίηιν CITER - Creation of a European History 

Textbook Repository (βι. ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: http://citer.cti.gr).  
2
 ρνιηθό εγρεηξίδην Γ΄ Λπθείνπ, Ιζηνξία ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηνπ ύγρξνλνπ Κόζκνπ (από ην 

1815 έωο ζήκεξα), εθδ. ΟΔΓΒ, Αζήλα 2007, ζ. 129-133. 

http://citer.cti.gr/
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Γιδακηικοί ζηόσοι: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο/ηξηεο: 

 λα παξαθηλεζνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα βαζύηεξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην 

Οινθαύησκα, ην ηδενινγηθό ππόβαζξν θαη ηνπο εζηθνύο απηνπξγνύο απηνύ ηνπ 

εγθιήκαηνο, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεζνδεύηεθε.  

 λα γλσξίζνπλ ην αλζξώπηλν πξόζσπν θαη ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε ησλ ζπκάησλ 

πίζσ από ηνπο αξηζκνύο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.   

 λα νδεγεζνύλ ζε κηα πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ηνπ επαίζζεηνπ απηνύ ζέκαηνο, 

κέζα από ηε ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζήο ηνπ ζην 

ζρνιηθό εγρεηξίδην θαη ζε νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο. 

 λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ην απάλζξσπν απηό έγθιεκα ηνπ 20νύ αηώλα πνπ 

θειηδώλεη ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξώπνπ.  

 λα θαιιηεξγήζνπλ δηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε, κε απώηεξν 

ζηόρν ηνλ ζεβαζκό ζηελ όπνηα εηεξόηεηα. 

 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη θξηηηθήο κειέηεο πεγώλ 

(καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο). 

 

Μέζα δπαζηηπιόηηηαρ: 

 Σέζζεξηο έσο έμη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνη κε ην δηαδίθηπν 

(έλαο  ππνινγηζηήο αλά νκάδα, αλαιόγσο ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ) 

 Φύιια εξγαζίαο  

 Πξόγξακκα Power Point θαη βηληενπξνβνιέαο (Video projector) 

 

Οπγάνωζη ηάξηρ: 

Ζ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα εθηειεζηεί από ηέζζεξηο έσο έμη νκάδεο καζεηώλ ζηελ 

Δηδηθή Αίζνπζα Ηζηνξίαο ή ζε εξγαζηήξην Ζ.Τ. Αξρηθά, ζηελ νινκέιεηα 

πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο πάλσ ζην ζέκα θαη ηίζεληαη νη επηκέξνπο πηπρέο πξνο 

δηεξεύλεζε. ηε ζπλέρεηα,  θαινύληαη νη καζεηέο λα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο κηθηήο 

ηθαλόηεηαο κε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή αλά νκάδα. Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηεξεύλεζεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο ηεο Word 

θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σέινο, ε ηάμε νξγαλώλεηαη πάιη θαηά ηξόπν 

εληαίν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θάζε νκάδαο θαη ηελ ηειηθή ζύλζεζε. 

 

Πεπιγπαθή μαθηζιακήρ δπαζηηπιόηηηαρ: 

Α΄ θάζη: Διζαγωγή ζηο θέμα 

Ο εθπαηδεπηηθόο, ρξεζηκνπνηώληαο σο αθόξκεζε ηελ αλαθνξά ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κείδνλ έγθιεκα θαηά 

ηεο αλζξσπόηεηαο, πξνβιεκαηίδεη ηνπο καζεηέο γηα ην επαίζζεην αιιά θαη 

ακθηιεγόκελν απηό ζέκα. Ζ κειέηε θαη ν ζρνιηαζκόο ηεο πεγήο (βι. ζ. 6 ζην παξόλ 

αξρείν) πνπ ππνγξάθεη ε Διέλε Αξβειέξ  («Σν Οινθαύησκα θαη νη επζύλεο ησλ 

απιώλ πνιηηώλ», ζρνιηθό εγρεηξίδην, ζ. 132), ζα ραξάμεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

κέζα ζηηο νπνίεο ζα θηλεζεί ε ζπδήηεζε αιιά θαη ε όιε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο: νη 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο γηα ην Οινθαύησκα, ε κνλαδηθόηεηα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ 

ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ θαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο καο. 

 

Οη καζεηέο παξσζνύληαη έηζη κέζα από ηε ζπδήηεζε λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ην 

ζέκα κέζα από επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, ώζηε λα απνθηήζνπλ κηα πην πνιύπιεπξε 

θαη νινθιεξσκέλε ελδερνκέλσο εηθόλα. Παξάιιεια, ζα επηρεηξήζνπλ λα δώζνπλ 

όζν ην δπλαηόλ ζαθείο θαη ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζε αλαπάληεηα εξσηήκαηα, 

όπσο:  
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 ηη είλαη αθξηβώο ην Οινθαύησκα θαη πνηεο ήηαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ; 

 πνην ήηαλ ην ηδενινγηθό ππόβαζξν πνπ νδήγεζε ζε απηό ην έγθιεκα θαη πνηνη 

ήηαλ νη εζηθνί απηνπξγνί ηνπ; 

 κε πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία; 

 πνηνη ήηαλ νη άλζξσπνη πίζσ από ηνπο αξηζκνύο; 

 

Οπζηαζηηθά, ζα γίλεη απόπεηξα λα αγγίμνπλ νη καζεηέο - έζησ θαη αθξνζηγώο - βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ έλα ηζηνξηθό εξσηεκαηνιόγην, ηνπο άμνλεο δειαδή 

δηεξεύλεζεο ελόο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο (όπσο ην ηη, ην πνηνη, ην πώο θαη θπξίσο ην 

γηαηί).  Θα επηρεηξεζεί, επίζεο, λα δνζεί ε αλζξώπηλε ππόζηαζε ζε όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δξάκα απηό (ζύκαηα θαη ζσηήξεο, ακέηνρνπο ζεαηέο, ζπλεξγάηεο 

ησλ Ναδί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο δξάζηεο). Ζ έκθαζε, ινηπόλ, ζα δνζεί ζε κηα 

αλζξσπνινγηθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ εζηθή ηνπ δηάζηαζε θαη όρη ζε κηα 

γεγνλνηνινγηθή πξνζέγγηζε. 

 

Β΄ θάζη: Γιεπεύνηζη θέμαηορ 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ, ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ ηνπο, ηε λέα γλώζε 

θαη λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά απέλαληί ηεο. Υσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο έσο έμη νκάδεο 

κηθηήο ηθαλόηεηαο κε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή αλά νκάδα, θαη κε ηε βνήζεηα θύιισλ 

εξγαζίαο ηεο Word
3
, ζα κειεηήζνπλ επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό 

από ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο.  

Οξγαλώλνληαη ηξεηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηαδέρνληαη ρξνληθά ε 

κηα ηελ άιιε θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεύλεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

νινκέιεηα, σο αθνινύζσο: 

 1η δπαζηηπιόηηηα: νξηνζέηεζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεώλ 

ηνπ. Οη νκάδεο δηεξεπλνύλ ην ζέκα κέζσ θνηλνύ θύιινπ εξγαζίαο. 

 

 2η δπαζηηπιόηηηα: δηεξεύλεζε ησλ ηξόπσλ θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία 

κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο
4
 νκάδεο θαη δηεξεπλνύλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κέζα από 

θνηλέο πεγέο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη κία από ηηο ηέζζεξηο 

θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην Οινθαύησκα. 

 

 3η δπαζηηπιόηηηα: αλίρλεπζε ηνπ ηδενινγηθνύ ππνβάζξνπ πνπ νδήγεζε ζε 

απηό ην έγθιεκα θαη ησλ εζηθώλ απηνπξγώλ ηνπ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο θαη δηεξεπλνύλ επηκέξνπο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κέζα από 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ κέζα ζε 3 δηδαθηηθέο πεξηόδνπο 

(ελδείθλπηαη λα αθηεξσζεί ρξόλνο είθνζη πεξίπνπ ιεπηώλ αλά πεξίνδν γηα θάζε 

δξαζηεξηόηεηα). Καζώο εξγάδνληαη νη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο, ν εθπαηδεπηηθόο 

ηνπο πξνζθέξεη ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεύλεζεο, 

ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο απνδειηηώλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αληινύλ από ην 

ππό κειέηε πιηθό θαη ηηο θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο.  

                                                 
3
 Σν θύιιν εξγαζίαο θάζε νκάδαο κπνξεί λα δνζεί εμαξρήο ζε όινπο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

παξαθνινύζεζε θαηά ηελ ώξα ησλ αλαθνηλώζεσλ θαη ε θαιύηεξε ζπλνρή ηνπ καζήκαηνο. 
4
 ε πεξίπησζε πνπ νξγαλσζνύλ έμη νκάδεο, ηόηε νη δύν ζα έρνπλ θνηλό θύιιν κε θάπνηα 

άιιε νκάδα (π.ρ. Α΄& Δ΄, Β΄& Σ΄).  
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Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα ηειηθή δεκηνπξγηθή ζύλζεζε ηνπ 

ζέκαηνο από ηνπο καζεηέο, Ζ ζύλζεζε απηή ζα αλαηεζεί σο θαη’ νίθνλ εξγαζία
5
 θαη 

κπνξεί λα πάξεη ηηο αθόινπζεο κνξθέο, από ηηο νπνίεο ν θάζε καζεηήο ζα επηιέμεη 

εθείλε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν
6
: 

  

 Ωο κέινο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο, ζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζνπ γηα ηελ 

Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο, ζα παξνπζηάζεηο κηα νκηιία κε ζέκα 

«Σν Οινθαύησκα: έλα ζηπγεξό έγθιεκα θαηά ηνπ αλζξώπνπ». ηελ νκηιία 

ζνπ ζα επηθεληξσζείο ζην ηη είλαη ην Οινθαύησκα θαη ζην ηη νδήγεζε ζ’ 

απηό. 

 

 Ωο κέινο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ νκίινπ, έρεηο αλαιάβεη λα εηνηκάζεηο έλα 

άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηε καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζνπ θαη ζα 

παξνπζηάδεη ηηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην Οινθαύησκα. 

 

 Ωο κέινο ηνπ θσηνγξαθηθνύ νκίινπ, έρεηο δειώζεη ζπκκεηνρή ζηελ 

νξγάλσζε κηαο έθζεζεο θσηνγξαθίαο κε ηίηιν «Ξεθπιιίδνληαο ην άικπνπκ 

ηνπ Οινθαπηώκαηνο: νη άλζξσπνη πίζσ από ηνπο αξηζκνύο».  Να επηιέμεηο 

από ην ππάξρνλ θσηνγξαθηθό πιηθό ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ κειεηήζαηε ζηελ 

ηάμε (ή από άιιεο πεγέο πνπ ζα βξεηο) θαη λα επηκειεζείο ηηο ιεδάληεο /ηα 

ζπλνδεπηηθά θείκελα. 

 

 Ωο κέινο ηνπ ινγνηερληθνύ νκίινπ, έρεηο αλαιάβεη λα παξνπζηάζεηο 

αλζξώπηλεο ηζηνξίεο /καξηπξίεο κε ηίηιν «Σα απνκλεκνλεύκαηα ελόο 

επηδώληνο από ηα ζηξαηόπεδα ζπγθεληξώζεσο» ή «Σν εκεξνιόγην κηαο 

λεαξήο Δβξαίαο /ελόο λεαξνύ Δβξαίνπ θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν». 

 

 

Γ΄ θάζη: Παποςζίαζη ποπιζμάηων διεπεύνηζηρ και ηελικού πποϊόνηορ  

ε θάζε πεξίνδν, αθνύ νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο δηεξεύλεζεο, νη καζεηέο 

αλαθνηλώλνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα πνξίζκαηα ηεο δηεξεύλεζήο 

ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε ζπδήηεζε - ηειηθή ζύλζεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία απηή θάζε, ζα επηρεηξεζεί ε ζύλδεζε κε άιιεο γελνθηνλίεο, 

παιαηόηεξεο θαη λεόηεξεο (όπσο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

ησλ Αξκελίσλ, ηεο θπιήο Σνύηζη ζηε Ρνπάληα θ.ά.). Θα δηαηππσζνύλ, επίζεο, 

απόςεηο γηα ηελ επζύλε πνπ θέξεη ν θαζέλαο από καο ζην λα δηαθπιάμεη ηε 

ζπιινγηθή κλήκε ηεο Αλζξσπόηεηαο θαη ζην λα απνηξέςεη ηελ επαλεκθάληζε 

παξόκνησλ εγθιεκάησλ θαηά ηνπ Αλζξώπνπ. 

 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην ηειηθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ είηε κέζσ κηαο 

πξνθνξηθήο αλαθνίλσζεο είηε κέζσ κηαο παξνπζίαζεο ζην Power Point. 

Δμππαθνύεηαη, βέβαηα, όηη ε παξνπζίαζε γηα ην θσηνγξαθηθό πιηθό ζα γίλεη θαηά 

νπηηθνπνηεκέλν ηξόπν (π.ρ. ρξήζε πξνγξάκκαηνο Power Point ή Movie Maker, 

θηινηέρλεζε πηλαθίδαο, εηνηκαζία ιεπθώκαηνο θ.ά.).  

                                                 
5
 Ζ εξγαζία απηή, βεβαίσο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξηζζόηεξν ζηα πιαίζηα ελόο project, ην 

νπνίν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην ζρνιείν θαηά ηελ Ζκέξα Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο 

(27
ε
 Ηαλνπαξίνπ) ή ζε ρξόλν αθηεξσκέλν ζηνπο Οκίινπο. 

6
 Δλλνείηαη όηη ε αλάιεςε ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη θαη ζε ζπλεξγαηηθή βάζε, εάλ ην 

επηζπκνύλ νη καζεηέο.  
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Πποηεινόμενερ πηγέρ για διεπεύνηζη ηος θέμαηορ: 

 

 http://www.el.wikipedia.org/wiki/Οινθαύησκα (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε  

εγθπθινπαίδεηα– αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) 

 

 http://www.matia.gr/library (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο 

Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16
ν
, Φπιεηηθή θαη 

εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ)  

 

 http://www.yadvashem.org/ (ηζηνζειίδα ηνπ Yad Vashem, Φνξέα Μλήκεο 

Μαξηύξσλ θαη Ζξώσλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο) > The Auschwitz Album  

 

 http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο 

ζηελ Δπξώπε) > Β΄ ελόηεηα, ζύλδεζκνη: Από ηνλ αληηζεκηηηζκό θαη ηελ 

αληηεβξαϊθή πνιηηηθή ζηε καδηθή εμόληωζε θαη ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο, 

Δγθιήκαηα ηωλ Γεξκαλώλ θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ ηνπο ζηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζαλ, 

Δμόληωζε ηωλ ηζηγγάλωλ θαη άιιωλ πιεζπζκηαθώλ νκάδωλ 

 

 www.ert-archives.gr/  (Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ηεο ΔΡΣ) > βίληεν κε ηίηιν 

Μαξηπξίεο – Γηωγκόο Δβξαίωλ ζηελ Καηνρηθή Διιάδα θαη «Παλόξακα ηνπ Αηώλα: 

επεηζόδην 28» > θεθ. 8-10 «Γ΄ Ράηρ θαη αληηζεκηηηζκόο» 

 

 http://www.greekhelsinki.gr/greek/articles/dimou-7-5-00.html (Διιεληθό 

Παξαηεξεηήξην ησλ πκθσληώλ ηνπ Διζίλθη): νκηιία ηνπ Νίθνπ Γήκνπ κε ηίηιν 

Σν νινθαύηωκα πνπ δελ ιέγεηαη…  

 

 http://www.eduportal.gr (Διιεληθή Πύιε Παηδείαο, Γεκήηξε Κνπηάληνπ: 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο) 

http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
http://www.matia.gr/library
http://www.yadvashem.org/
http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm
http://www.ert-archives.gr/
http://www.greekhelsinki.gr/greek/articles/dimou-7-5-00.html
http://www.eduportal.gr/
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Πηγή ζσολικού βιβλίος για ειζαγωγή ζηο θέμα: 

 

 

Το Ολοκαύτωμα και οι ευθύνες των απλών πολιτών 

 

«Τη έρνπκε ηώξα λα πνύκε ζηα παηδηά καο; ζα ζπκεζώ ηα ιόγηα ηεο Κηιήο 
Ζσγξάθνπ, ε νπνία ζην έξγν ηεο “Ληθαέι” γξάθεη: “Όηαλ βιέπσ έλαλ 

Εβξαίν, εγώ πνπ έξρνκαη από ην άιιν ζηξαηόπεδν, από απηνύο δειαδή 
πνπ επέηξεςαλ θαη πνπ νδήγεζαλ ζην Άνπζβηηο, δελ έρσ νύηε ιόγηα 

νύηε πηα έξεηζκα γηα ηελ πεξεθάληα κνπ”. Απηά είλαη ηα ιόγηα πνπ 
κπνξνύκε λα πνύκε ζηα παηδηά καο εκείο πνπ εξρόκαζηε από ην άιιν 

ζηξαηόπεδν. Γηαηί ε Σνά [:ε εβξατθή ιέμε γηα ην Οινθαύησκα] δελ είλαη 
θάηη πνπ αθνξά κόλν ηνπο Εβξαίνπο. Η εβξαηνθηνλία είλαη ην ηέινο ηνπ 

επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ επξσπατθνύ πλεύκαηνο έηζη όπσο έδεζε 
αηώλεο θαη αηώλεο ηώξα. Απέξαληε ε θξίθε, ακέηξεηε ε νδύλε θαη αθόκα 

πην απέξαληε ε αηζρύλε. Ιαη αο κε βξίζθνπκε δηθαηνινγίεο ή αηηηάζεηο γηα 
έλαλ θαιύηεξν ύπλν. Άιινη ιέγνληαο όηη ππάξρνπλε νη Χίηιεξ [...] άιινη 

αξλνύκελνη ηελ εβξαηνθηνλία θαη άιινη κηιώληαο δεμηά θη αξηζηεξά γηα 
γελνθηνλίεο, ρσξίο λα μέξνπλ όηη ε γελνθηνλία, ε Σνά ησλ Εβξαίσλ, 

είλαη κνλαδηθή θαη είλαη κνλαδηθή γηα έλαλ κνλάρα ιόγν, γηαηί γηα πξώηε 

θνξά ζηελ ηζηνξία ν άλζξσπνο αξλήζεθε ζηνλ ζπλάλζξσπό ηνπ, όρη ηελ 
ηδηόηεηα λα είλαη Εβξαίνο, ηελ ηδηόηεηα λα είλαη άλζξσπνο. Απηό έγηλε 

κία θνξά κόλν ζηελ ηζηνξία θαη δελ πξέπεη πνηέ λα μαλαγίλεη. Αο 
γξεγνξνύκε όκσο, αο γξεγνξνύκε θαη αο κελ μεράζνπκε απηό πνπ έλαο 

Γεξκαλόο πάζηνξαο έγξαςε ιίγν πξηλ πεζάλεη, γηαηί θαη ν Λπξερη ην 
είπε: ε θνηιία ηεο θξίθεο είλαη έηνηκε λα παηδνγνλήζεη θαη πάιη. 0 

πάζηνξαο είπε όηη, όηαλ ήξζαλε λα πηάζνπλ ηνλ γείηνλά κνπ πνπ ήηαλ 
Εβξαίνο, δε δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ ήκνπλ Εβξαίνο. Όηαλ ήξζαλε λα 

πηάζνπλε θαη ηνλ άιιν κνπ γείηνλα πνπ ήηαλε θνκκνπληζηήο, δε 
δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ ήκνπλ θνκκνπληζηήο. Όηαλ ιίγν πην καθξηά 

πηάζαλε θαη θάηη θαζνιηθνύο Γεξκαλνύο, δε δηακαξηπξήζεθα, αθνύ δελ 
ήκνπλ θαζνιηθόο. Όηαλ όκσο ήξζαλ λα πηάζνπλ εκέλα, δε βξέζεθε πηα 

θαλείο λα δηακαξηπξεζεί! Απηό δελ πξέπεη πνηέ λα ην μερλάκε, γηαηί γηα 

πνηνλ ρηππά ε θακπάλα, ρηππά γηα ηνλ θαζέλα καο θαη γηα όινπο». 

 

Ειέλε Αξβειέξ, «Ηκέξα Λλήκεο», Χξνληθά, έθδνζε ηνπ Ιεληξηθνύ Θζξαειηηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηεο Ειιάδνο, η. Ιζ', ηεύρ. 201, Θαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2006, ζ. 66-67. 

 
σολικό εγσειπίδιο Γ΄ Λςκείος, Ιστορία τοσ Νεότεροσ και τοσ Σύγτρονοσ Κόσμοσ (από το 

1815 έως σήμερα), εκδ. ΟΔΓΒ, Αθήνα 2007, ζ. 132. 
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ΔΡΓΑΙΑ Δ ΟΜΑΓΔ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: ΟΛΔ ΟΙ ΟΜΑΓΔ 

 

Οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ: 
 

 

 

α) Πιεθηξνινγήζηε 

http://www.yadvashem.org/ 

γηα  λα ζπλδεζείηε κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ 

Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο γηα 

ην Οινθαύησκα Yad Vashem. 

 

β) ηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην 

ζύλδεζκν The Auschwitz 

Album. 

(=ην άικπνπκ ηνπ Άνπζβηηο). 

 

 

 
 

 

 

γ) Να παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηηο εηθόλεο από ην ζηξαηόπεδν ζπγθεληξώζεσο ηνπ 

Άνπζβηηο
7
.  

 Ση ζαο πξνθαιεί εληύπσζε;  

 

 Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο θπξηεύνπλ αληηθξίδνληαο ηηο θσηνγξαθίεο απηέο; 

 

 Πνηα εξσηήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα βαζαλίδνπλ ηνλ θαζέλα από καο ζήκεξα 

πνπ αληηθξίδεη ηηο θσηνγξαθίεο απηέο
8
;  

 

 

                                                 
7
 Σν άικπνπκ πεξηιακβάλεη θσηνγξαθηθό πιηθό κε ζθελέο από ηε κεηαθνξά ησλ 

θξαηνπκέλσλ πξνο ην ζηξαηόπεδν ηνπ Άνπζβηηο, ηε δηαδηθαζία «επηινγήο» ηνπο, θαζώο θαη 

όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζ’ απηό. Αλακέλεηαη όηη νη εηθόλεο ζα «κηιήζνπλ» από κόλεο 

ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη ζα αγγίμνπλ επαίζζεηεο ρνξδέο ηεο ςπρήο ηνπο.  
8
 Αλακέλεηαη όηη ζα ηεζνύλ από ηνπο καζεηέο εξσηήκαηα /δεηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε, όπσο: 

Ση είλαη αθξηβώο ην νινθαύηωκα; Πνηεο ήηαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ; Με πνηνπο ηξόπνπο θαη κέζα 

κεζνδεύηεθε ε ζπζηεκαηηθή απηή γελνθηνλία; Πνην ήηαλ ην ηδενινγηθό ππόβαζξν πνπ νδήγεζε 

ζε απηό ην έγθιεκα θαη πνηνη ήηαλ νη εζηθνί απηνπξγνί ηνπ; 

 

http://www.yadvashem.org/
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δ) Να πιεθηξνινγήζεηε 

http://www.el.wikipedia.org/

wiki/Οινθαύησκα γηα λα 

ζπλδεζείηε κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Βηθηπαίδεηα.  

 

 

ε) Να κειεηήζεηε ηελ πξώηε 

παξάγξαθν ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο, γηα λα απαληήζεηε 

ζην πξώην εξώηεκα. 

 

 

ζη) Να επηιέμεηε από ηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο ην 1. 

Δηπκνινγία θαη ρξήζε ηνπ 

όξνπ θαη ην 3. Θύκαηα,  γηα 

λα απαληήζεηε ζην δεύηεξν 

θαη ηξίην εξώηεκα.  

 

 

 

 

1. Πνην γεγνλόο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ όξν Οινθαύηωκα, ζύκθσλα κε ηελ  

Βηθηπαίδεηα
9
; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

 

2. Από πνύ πξνέξρεηαη ε ιέμε νινθαύηωκα θαη πώο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

                                                 
9
 Αλακέλεηαη όηη νη καζεηέο ζα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ Οινθαύηωκα θαη ζα 

αληηιεθζνύλ όηη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα δειώζεη ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό 

γεγνλόο, ηε λαδηζηηθή γελνθηνλία θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν. 

http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
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…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

 

3. Από πνηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πξνέξρνληαλ ηα ζύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο
10

; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

                                                 
10

 Αλακέλεηαη λα δηαζαθελίζνπλ όηη παξόιν πνπ ν όξνο Οινθαύηωκα ρξεζηκνπνηείηαη από 

πνιινύο κόλν γηα ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ (πνπ ήηαλ ηα θπξίσο ζύκαηα), εληνύηνηο, κέζα 

ζηα ζύκαηα πεξηιακβάλνληαη πνηθίιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (εζληθέο, θνηλσληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο) πνπ δελ πξέπεη λα ηζνπεδώλνληαη πίζσ από γεληθεύζεηο.    
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

Κοινή οδηγία ππορ όλερ ηιρ ομάδερ: 

Να παξνπζηάζεηε ζπλνπηηθά ηηο ηέζζεξηο θάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζην 

Οινθαύησκα, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Raul Hilberg (όπσο απηή 

δίλεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο). Θα ζαο βνεζήζνπλ νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζεκεηώλνληαη 

ζε θάζε θάζε κέζα ζηελ παξέλζεζε. Κάζε νκάδα, ζα αλαιάβεη λα κειεηήζεη 

πεξηζζόηεξν κία θάζε, όπσο θαίλεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο. 

 

Πηγέρ διεπεύνηζηρ: 

 http://www.el.wikipedia.org/wiki/Οινθαύησκα (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε  

εγθπθινπαίδεηα – αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) 

 

 http://www.matia.gr/library (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο 

Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16
ν
, Φπιεηηθή θαη 

εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ)  

 

 http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο 

ζηελ Δπξώπε) > Β΄ ελόηεηα, ζύλδεζκνη: Από ηνλ αληηζεκηηηζκό θαη ηελ 

αληηεβξαϊθή πνιηηηθή ζηε καδηθή εμόληωζε θαη ηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο, 

Δγθιήκαηα ηωλ Γεξκαλώλ θαη ηωλ ζπλεξγαηώλ ηνπο ζηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζαλ, 

Δμόληωζε ηωλ ηζηγγάλωλ θαη άιιωλ πιεζπζκηαθώλ νκάδωλ 

 

Α΄ Ομάδα: 

Α΄ θάζε: Σαςηοποίηζη και πποζδιοπιζμόρ (Νόκνη Νπξεκβέξγεο) 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

Β΄ Ομάδα: 

Β΄ θάζε: Οικονομικέρ διακπίζειρ και αποκλειζμόρ (Πξόγξακκα Αξηνπνίεζεο) 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
http://www.matia.gr/library
http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm
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Γ΄ Ομάδα: 

Γ΄ θάζε: ςγκένηπωζη (γθέην, ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, ζηξαηόπεδα 

θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο) 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

 

Γ΄ Ομάδα: 

Γ΄ θάζε: Δξόνηωζη (Σάγκαηα εμόλησζεο, Πξόγξακκα Δπζαλαζίαο Σ-4, θηλεηνί 

ζάιακνη αεξίσλ, ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ) 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: 

Α΄ Ομάδα 

Πηγή διεπεύνηζηρ: 

 http://www.el.wikipedia.org/wiki/Οινθαύησκα (Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε  

εγθπθινπαίδεηα– αλαδήηεζε ιήκκαηνο Οινθαύηωκα) 

 

1. Ση ππνζηήξηδαλ νη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ «Άδεηα Καηαζηξνθήο ηεο Εσήο πνπ Γελ 

Αμίδεη λα Εεη», ην νπνίν αλαδσπύξσζε ην γεξκαληθό θίλεκα ηεο Δπγνληθήο; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

2. Πώο ζπλδένληαη νη απόςεηο ηνπο κε ηελ αληηκεηώπηζε εθ κέξνπο ησλ Ναδί ησλ 

ζπκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο σο ππαλζξώπσλ (Untermenschen), θαζώο θαη κε ην 

ρηηιεξηθό Πξόγξακκα Δπζαλαζίαο Σ-4; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

 

Β΄ Ομάδα 

Πηγή διεπεύνηζηρ: 

 http://www.matia.gr/library (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) > e-book ηεο Ακαιίαο 

Ζιηάδε > Αδόιθνο Χίηιεξ: ν εγέηεο θαη ε επνρή ηνπ > Κεθάιαην 16
ν
, Φπιεηηθή θαη 

εμνληωηηθή πνιηηηθή ηνπ Χίηιεξ)  

 

1. ε  πνηεο ζεσξίεο βαζίζηεθε ε πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ, ζύκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

http://www.el.wikipedia.org/wiki/Ολοκαύτωμα
http://www.matia.gr/library
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2. Πώο ζπζρεηίδνληαη νη αληηιήςεηο ηνπ Υίηιεξ κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ 

δαξβηληζκνύ; 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

 

Γ΄ Ομάδα 

Πηγή διεπεύνηζηρ: 

 http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm (ςεθηαθόο θάθεινο από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ κε ηίηιν Ο θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο 

ζηελ Δπξώπε) > Α΄ ελόηεηα, ζύλδεζκνο: Η δηαλνεηηθή θαη ηδενινγηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπ λαδηζκνύ 

 

1. Να αληρλεύζεηε κέζα από ηα απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Jeffrey Herf 

«Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο» ηηο απόςεηο ησλ ζπληεξεηηθώλ επαλαζηαηώλ ζρεηηθά 

κε ηνλ αληηζεκηηηζκό, ηελ ηδέα ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ γεξκαληθνύ 

ιανύ. 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

2. Να ζπζρεηίζεηε ηηο πην πάλσ απόςεηο κε ηε λαδηζηηθή ηδενινγία πνπ είρε σο 

αθξαία ζπλέπεηα ην Οινθαύησκα. 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

http://www.ekebi.gr/fakeloi/fascism/index.htm
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Γ΄ Ομάδα 

Πηγή διεπεύνηζηρ: 

 http://www.eduportal.gr (Διιεληθή Πύιε Παηδείαο, Γεκήηξε Κνπηάληνπ: 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο) 

 

1. Να πεξηγξάςεηε ηηο εηθόλεο θαη λα ηηο ζρνιηάζεηε ζε ζρέζε κε ην πώο παξνπζίαδε 

ε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα ηνπο Δβξαίνπο. 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

2. Να θαηαγξάςεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαιιηεξγνύζαλ 

νη Ναδί ζε κηθξά παηδηά θαη ζε λένπο αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ηνπο Δβξαίνπο. 

 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..

......……………………………………………................................................................ 

......……………………………………………................................................................ 

 

 

 

 

 

σεδιαζμόρ ζεναπίος: 

Μαξία Παπαιενληίνπ 

Φηιόινγνο 

http://www.eduportal.gr/

