
Η Ζωή Είναι Ωραία, α΄ μέρος (1:15’): https://www.youtube.com/watch?v=U6NuZxp20Iw 

Η Ζωή Είναι Ωραία, β΄ μέρος (30’) :  https://www.youtube.com/watch?v=3ieTvoLMRDA 

Με ελληνικούς υπότιτλους!!! 

 

Ντοκιμαντέρ: Το Ολοκαύτωμα The Holocaust השואה Shoah (1:17’) : 

https://www.youtube.com/watch?v=EW_mE79dH_A 

Δεκαετίες μετά το κλείσιμο των ναζιστικών στρατοπέδων θανάτου, αποκλειστικά νέα πλάνα 

από τα Κρατικά Αρχεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποκαλύπτουν την πραγματική 

έκταση της φρίκης γι’ αυτό που γνωρίζουμε ως Ολοκαύτωμα. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι το 

αποτέλεσμα χρόνιας επίπονης έρευνας από τον ιστορικό κινηματογράφου δόκτορα 

Τζέρεμι Χικς στα Κρατικά Αρχεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πλάνα από τη 

γενοκτονία, τα οποία είχαν τεθεί στο αρχείο και αγνοούνταν εδώ και δεκαετίες, φέρνουν 

στο φως νέα συγκλονιστικά στοιχεία των ναζιστικών ταγμάτων θανάτου, 

συμπεριλαμβανομένου εκτεταμένου άγνωστου υλικού της σφαγής στο Μπάμπι Γιαρ, στην 

Ουκρανία. Πριν από την οργάνωση των στρατοπέδων θανάτου, τα οποία στήθηκαν σε 

βιομηχανική κλίμακα στο Άουσβιτς και στην Τρεμπλίνκα, Εβραίοι και άλλοι διωκόμενοι 

πολίτες εκτελέστηκαν μαζικά σε όλη την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση από τα ναζιστικά 

τάγματα θανάτου. Αυτά τα ελάχιστα γνωστά στοιχεία, προάγγελος των θαλάμων αερίων, 

αποκαλύπτονται για πρώτη φορά. 

 

Μία Ιστορία της Θεσσαλονίκης | Οι Εβραίοι και το Ολοκαύτωμα (41’) 

https://www.youtube.com/watch?v=nMLWIXg8ZZE 

Με αφορμή τα 75 χρόνια μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο και τις θηριωδίες των Γερμανών, σε 

μια πόλη που οι Εβραίοι είναι πλέον μεγάλη αναλογία του πληθυσμού της, το 1900 

αριθμούσε 158.000 κατοίκους με 90.000 Εβραίους, 30.000 Μουσουλμάνους, 30.000 Έλληνες, 

8.000 Βουλγάρους, Αρμένιους, Σέρβους... Δείτε εδώ το ντοκιμαντέρ του Livemedia πριν την 

παρουσίασή του. Τελικά η ειρήνη είναι μια μικρή περίοδος ανάμεσα σε πολλούς πολέμους. 

Δείτε τι γίνεται στη γειτονιά μας και πόση ανθρωπιά λείπει. Μια ιστορία της Θεσσαλονίκης... 

Ο Συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου στο αφήγημά του “Εν ταις ημέραις εκείναις” γράφει: "Η 

Θεσσαλονίκη για αρκετές ημέρες, όχι περισσότερες από μήνα, είχε πλημμυρίσει από κίτρινα 

κινούμενα άστρα". 

Εκστρατεία #WeRemember (2’) σε απλά αγγλικά… 

https://www.facebook.com/WorldJewishCong/videos/vb.130945114804/101560008950498

05/?type=2&theater 

WE REMEMBER 2018: ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ  

1,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ άνθρωποι έχουν λάβει μέρος στην φετινή εκστρατεία 

ΜΝΗΜΗΣ  #WeRemember του WJC, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα του ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ έχει 

φτάσει σε 400 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ προσωπικότητες απ΄ όλον τον κόσμο υποστηρίζουν την 

εκστρατεία με τις δικές τους συμμετοχές και μηνύματα. 

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΟΠΟΥ 

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ.  Την εκδήλωση 

μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά σε live-stream μέσω του Facebookτου WJC. 
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