
Ερευνητική εργασία: 
Οι Εβραίοι της Ευρώπης και η 

εξόντωσή τους-Το Ολοκαύτωμα 



Ερευνητικά ερωτήματα 

• Τι είναι το Ολοκαύτωμα και τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης ; 

• Ποια είναι η αιτία ύπαρξής τους και τι συνέβαινε εκεί; 

• Πόσος ήταν ο πληθυσμός των Εβραίων και πόσοι τελικά 

χάθηκαν; 



Η άνοδος του Χίτλερ 

• 30/1/1933:Γίνεται καγκελάριος 

• 2/8/1934:Ο στρατός ορκίζεται στο Χίτλερ 

• 1/1938:Ο Χίτλερ αρχηγός της Βέρμαχτ 

 



Ιδεολογία του Χίτλερ 

• Οι πολιτικοί στόχοι του Χίτλερ 

εκφράζονταν στο έργο του «Ο Αγών 

μου»,το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια 

της φυλάκισής τουκαι μέχρι το τέλος του 

πολέμου πούλησε 10.000 αντίτυπα. 



Ο αντισημιτισμός ως κύριο αίτιο του 

ολοκαυτώματος 
 Με λίγα λόγια: 

 Ο αντιεβραϊσμός δηλαδή ''μίσος των Εβραίων'' ή 
διωγμός των Εβραίων''. 

 Ερμηνεύεται αυθόρμητα και ως ''Ρατσισμός που 
στρέφεται κατά των Εβραίων''. 

 Το 1882 ο βασικός ορισμός της λέξης στα γερμανικά 
ήταν ''αντίπαλος του εβραϊσμού''. 

 



Οι μορφές του αντισημιτισμού 

 Υπάρχουν δύο βασικές μορφές αντισημιτισμού: 

 Ο προκινόμενος από αντιεβραίους των μαζικών 

κομμάτων και ρητά χριστιανών. 

 Ο απαρτιζόμενος από σοσιαλιστές συγγραφείς(Βίλχελμ 

Μαρ, Ευγένειος Ντόριγκ )που ήταν κυρίως αντι-

θρησκευτικός. 

 



Ο αντισημιτισμός και η ναζιστική 

βια. 
 Τα όνειρα της μαζικής δολοφονίας των Εβραίων, τα εκφώνησε 

πρώτος ο Χίτλερ σε ομιλίες του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1920. 

 Όταν πήρε την εξουσία είχε επιλέξει ένα ''νόμιμο'' σχεδιασμό 
αντισημιτισμού τον οποίο και αντιπαρέβαλε σε λαϊκές 
εκδηλώσεις (πογκρόμ) πατώντας πάνω σε συναισθηματικά 
κίνητρα. 

 Με βάση τις τελετές αυτές ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες 
κατά των Εβραίων. 

 Ο ''νόμιμος'' αυτός αντισημιτισμός οδήγησε τον Χίτλερ στην 
ολοκληρωτική εξάλειψη των δικαιωμάτων των Εβραίων, με 
τελικό στόχο την αφάνιση τους. 

 



Οι Εβραίοι της Ευρώπης 
• Πρώτες κινήσεις κατά των Εβραίων στις: Αυστρία, 

Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία και Ουγγαρία. 

• Ουγγαρία από τους 750.000 οι 438.000 στα στρατόπεδα 

• Ιταλία από τους 45.000 οι 8.000 στα στρατόπεδα 

• Μέχρι το 1941 161.262 Εβραίοι είχαν μεταναστεύσει στις 
ΗΠΑ. 



Οι Εβραίοι της Ελλάδας-ελληνικές 

εβραϊκές κοινότητες 
• Ελληνικές εβραϊκές κοινότητες υπήρχαν στη 

Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Αθήνα και στα νησιά 

κυρίως Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κέρκυρα. 

• Στη Θεσσαλονίκη εξοντώθηκαν 4.200,ενώ στα Ιωάννινα 

1.860 Εβραίοι. Στην κεντρική Ελλάδα σώθηκαν 

περισσότερο από τα 2/3 των Εβραίων. 

• Συνολικά εξοντώθηκαν 59.000 από τους 72.000 

Εβραίους. 



Αφόρμηση από βιβλία 
• «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», «Λίλιθ», «Αυτοί που 

βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν» Πρίμο Λέβι και «Το 

μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο» του 

Ίμρε Κέρτες. 

• Περιγραφή της άθλιας ζωής στα στρατόπεδα, κακουχίες, 

βία ,απουσία επικοινωνίας, τρόμος, αγωνία για την 

επιβίωση, επανένταξη στην κοινωνία μετά την έξοδο από 

τα στρατόπεδα. 



Στρατόπεδα συγκέντρωσης-Οι συνθήκες 
• Τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούν ίσως τη 

μεγαλύτερη θηριωδία της πολεμικής μηχανής του Χίτλερ. 
Χωρίζονταν σε στρατόπεδα εργασίας (π.χ. Άουσβιτς) και εξόντωσης 
(π.χ. Τρεμπλίνκα).  

• Σκληρή εργασία, άθλιες συνθήκες με σκοπό την ταπείνωση 

• Υπέρμετρη και άσκοπη βία. Κίνητρα: ιδεολογικός δελεασμός 
,δουλική μίμηση του νικητή μανία εξουσίας, 

• Απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας λόγω της πολυγλωσσίας. 

• «Μουσουλμάνοι» αυτοί που είχαν εγκαταλείψει την προσπάθεια για 
ζωή 

• Συχνή διαλογή εκτός από την αρχική λόγω υπερβολικής 
συγκέντρωσης μειονοτήτων στα στρατόπεδα. 



Γκρίζα ζώνη κρατουμένων- «άδικα» 

προνόμια 

• Γκρίζα ζώνη των κρατουμένων: Ομάδες προνομιούχων 

κρατουμένων που έκαναν αποκρουστικές για τους Ες-Ες 

εργασίες με πενιχρά προνόμια. 

• Sonder Kommandos:Διαχείριση κρεματορίων και 

θαλάμων αερίων 

• Kapo: Επίβλεψη της εργασίας στα στρατόπεδα 

εργασίας. 



Ολοκαύτωμα Εβραίων 

• Ορισμός: Με τον όρο Ολοκαύτωμα περιγράφεται ο 

συστηματικός διωγμός και η γενοκτονία με την 

υποκίνηση του κράτους 

διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από την Ναζιστική 

Γερμανία και τους συνεργάτες τους.  



Απολογισμός θυμάτων 

• Περισσότερο από 12 εκατομμύρια αντρών, γυναικών και 

παιδιών που θανατώθηκαν από τις χώρες που 

εισέβαλαν οι Γερμανοί περίπου 8 εκατομμύρια πέθαναν 

στα στρατόπεδα. 

• Στο Άουσβιτς πέθαναν πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα 

τα    2,5  εκατομμύρια από αυτά στους θαλάμους αερίων. 



Κρεματόρια 
• Τα κρεματόρια που κατασκευάστηκαν από τις κατοχικές αρχές της 

ναζιστικής Γερμανίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς – 
Μπίρκεναου προορίζονταν για την καύση των πτωμάτων των 
κρατουμένων, κυρίως Εβραίων, οι οποίοι θανατώνονταν 
προηγουμένως με το δηλητηριώδες αέριο Κυκλώνα Β (Zyklon– B) 
στους παρακείμενους θαλάμους αερίων. Οι άνθρωποι πέθαιναν σε 
15-20 λεπτά. Η τέφρα χρησιμοποιούνταν ως λίπασμα ή ως υλικό για 
να αποξηραθούν οι γούρνες και τα ποτάμια της περιοχής. 

• Αποτέφρωναν 12.000 πτώματα ημερησίως 

• Καταστράφηκαν με την είσοδο σοβιετικών στρατευμάτων τον 
Ιανουάριο του 1945 



Η Ευρώπη τότε… 
• Μέχρι και το τέλος του πολέμου 8 Μαΐου 1945 οι 

περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των 

θαλάμων αερίων 

• Δύσκολη και όχι πλήρης αποκατάσταση των Εβραίων. 

• Ίδρυση και διατήρηση του κράτους των Εβραίων στο 

Ισραήλ. Επέτειος εξέγερσης στη Βαρσοβία 19-20 

Απριλίου.  



Το ολοκαύτωμα στο σήμερα… 

• Σήμερα στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις το Ολοκαύτωμα 
διδάσκεται στα σχολεία στο μάθημα της ιστορίας. 

• Το βιβλίο του Πρίμο Λέβι «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» για τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης -εργασίας χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο 
διδασκαλίας σε σχολεία. 

• Όπως πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ο Χίτλερ και οι ομοϊδεάτες του 
αρνήθηκαν την ύπαρξη των Εβραίων και τους εξόντωσαν, έτσι και 
σήμερα υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος.  



Πηγές 

Βιβλία: 

-«Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», Πρίμο Λέβι 

-«Λίλιθ», Πρίμο Λέβι 

-«Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν», Πρίμο Λέβι 

-«Το μυθιστόρημα ενός ανθρώπου δίχως πεπρωμένο», Ίμβρε Κέρτες 

-«Τι είναι ο αντισημιτισμός» Πιέρ- Αντρέ Ταγκύεφ 

-Εγκυκλοπαίδεια Δομή 1ος και 25ος τόμος 

-Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica 40ος,43ος,48ος 
και52ος τόμος 

-Ιστορία των Ελλήνων 13ος τόμος εκδόσεις Δομή 

-Εφημερίδα Καθημερινή άρθρο: «Ουγγαρία και αντισημιτισμός» εξ 
αφορμής του Σταύρου Ζουμπουλάκη 

Διαδίκτυο: 

-http://el.wikipedia.org 

-google εικόνες 



Οι μαθήτριες που εργάστηκαν 

Κατερίνα Βράκα,Β2 

Ειρήνη Γερακάρη,Β2 

Αλεξία Δούκα,Β2 

Αθηνά Κουμελά,Β3 

Ελένη Πρωτόπαπα,Β5 


