
Education for Death: The Making of the Nazi", λέγεται το 10λεπτο φιλμάκι 

κινουμένων σχεδίων του Walt Disney, που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου 

1943 και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Gregor Ziemer. 

 

Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Χανς, ενός αγοριού, που 

γεννήθηκε και μεγάλωσε στη ναζιστική Γερμανία και ανατρέφεται για να γίνει 

ένας ανελέητος στρατιώτης. 

Στην αρχή της ταινίας, ένα ζευγάρι Γερμανών πρέπει να αποδείξει σε έναν 

δικαστή Ναζί, ότι έχει καθαρό αίμα Αρείας φυλής και συμφωνεί να αφιερώσει 

το γιο του, τον οποίο ονομάζει Hans - μετά την έγκριση του δικαστή -, στην 

υπηρεσία του Αδόλφου Χίτλερ και το Ναζιστικό Κόμμα. Τους δίνεται ένα 

αντίγραφο του Mein Kampf από το δικαστή ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες 

τους προς τον Χίτλερ κι ένα βιβλιάριο, που περιέχει χώρο για 12 παιδιά (ένας 

υπαινιγμός ότι το ζευγάρι αναμένεται να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια 

για την Πατρίδα). 

 

Καθώς ο Hans μεγαλώνει, μαθαίνει μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της Ωραίας 

Κοιμωμένης, όπου απεικονίζεται ο Χίτλερ ως ιππότης με την αστραφτερή του 

πανοπλία και σώζει την Ωραία Κοιμωμένη, μια παχύσαρκη Βαλκυρία, που 

εκπροσωπεί τη Γερμανία, από την κακιά μάγισσα, που εκπροσωπεί τη 



δημοκρατία. (Ο αφηγητής σαρκαστικά σχολιάζει ότι "το ηθικό δίδαγμα αυτής 

της ιστορίας φαίνεται να είναι ότι ο Χίτλερ σήκωσε τη Γερμανία στα πόδια της, 

την ανέβασε πάνω στη σέλα, και την πήρε για μια βόλτα.") Χάρη σε αυτό το 

είδος της διαστρεβλωμένης ιστορίας, ο Hans και όλα τα νεαρά μέλη της 

χιτλερικής νεολαίας γοητεύονται με τον Φύρερ, στο πορτραίτο του οποίου 

αποδίδουν και το γνωστό χαιρετισμό. 

Κατόπιν, το κοινό βλέπει τον Hans άρρωστο και κλινήρη. Η μητέρα του 

προσεύχεται γι αυτόν, γνωρίζοντας ότι είναι μόνο θέμα χρόνου, πριν οι αρχές 

έρθουν να τον πάρουν για να υπηρετήσει τον Χίτλερ. Ένας Ναζί αξιωματικός 

κτυπά την πόρτα για να πάρει τον Hans μακριά, αλλά η μητέρα του λέει ότι είναι 

άρρωστος και έχει ανάγκη φροντίδας. Ο αξιωματικός της λέει να θεραπεύσει 

το γιο της γρήγορα και να τον ετοιμάσει να φύγουν, πράγμα που σημαίνει ότι αν 

Hans δεν γίνει καλά, θα υποβληθεί σε ευθανασία. Ο αξιωματικός τη διατάζει 

να μην τον κανακεύει, γιατί ένας στρατιώτης δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, 

ούτε να δείχνει κανένα απολύτως έλεος. 

Τελικά, ο Hans αναρρώνει και συνεχίζει την "εκπαίδευση" του σε μια σχολική 

τάξη, όπου όλα τα παιδιά φορούν τις στολές της χιτλερικής νεολαίας. Στους 

τοίχους κρέμονται τα πορτραίτα του Χίτλερ, του Γκαίριγκ και του Γκαίμπελς. 

Ο δάσκαλος ζωγραφίζει στον πίνακα σε κινούμενα σχέδια ένα κουνέλι και μια 

αλεπού. Η αλεπού τρώει το κουνέλι και ο Hans λυπάται. Ο δάσκαλος γίνεται 

έξαλλος και βάζει τον Hans να καθίσει στη γωνία φορώντας καπέλο. Όπως ο 

Hans κάθεται τιμωρία, ακούει τους υπόλοιπους συμμαθητές να ερμηνεύουν 

"σωστά" το σκίτσο, λέγοντας πως η "αδυναμία δεν ταιριάζει ποτέ σε ένα 

στρατιώτη" και "ο ισχυρός αποφασίζει για τον αδύναμο". Αυτό πυροδοτεί τον 

Hans να αποκηρύξει την άποψή του και να συμφωνήσει με τους υπόλοιπους ότι 

ο ασθενής πρέπει να καταστρέφεται. "Η Γερμανία είναι η "υπέρ-φυλή" και θα 

υποτάξει όλα τα αδύναμα έθνη". 

Το αγόρι, στη συνέχεια, λαμβάνει μέρος σε μια σταυροφορία για το κάψιμο των 

βιβλίων. Καίγεται οποιοδήποτε βιβλίο αντιτίθενται στον Χίτλερ, ενώ 

αντικαθίσταται η Αγία Γραφή με το Mein Kampf, ο σταυρός με ένα ναζιστικό 

ξίφος και καίγεται μια Καθολική Εκκλησία. 

 

Ο Hans περνά τα επόμενα χρόνια "Παρελαύνοντας και χαιρετώντας" 

("Marching and heiling, heiling and marching!") μέχρι να γίνει ένας ενήλικας 

"καλός Ναζί" της Βέρμαχτ και να αρχίσει να εμπλέκεται με μίσος απέναντι σε 

οποιονδήποτε εναντιώνεται στον Χίτλερ, "μη βλέποντας τίποτα άλλο απ' αυτό 

που το κόμμα θέλει να δει, μη λέγοντας τίποτε άλλο απ' αυτό που το κόμμα 



θέλει να πει και μη κάνοντας τίποτα περισσότερο από ό, τι το κόμμα θέλει να 

κάνει." (Εξαιρετικά, οι παρωπίδες, το φίμωτρο και οι αλυσίδες!) 

Στο τέλος, ο Hans και οι υπόλοιποι Ναζί στρατιώτες παρελαύνουν στον πόλεμο 

μόνο για να καταλήξουν σε σειρές πανομοιότυπων τάφων, που δεν έχουν τίποτα 

πάνω τους, εκτός από μια σβάστικα και ένα κράνος στερεωμένο στην κορυφή. 

Έτσι λοιπόν η εκπαίδευση του Hans ολοκληρώθηκε. "Η εκπαίδευση για το 

θάνατο ...". 

(Στοιχεία από disney.wikia.com και Wikipedia) 

 

 

Δείτε το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=5XNLnbvqsxo&list=PLHY-

trcpRntQjmDf7ybDsJZNUJ7g1vKeL  

https://www.youtube.com/watch?v=V7b4BpiOMpI&list=PLI_6k1cyCYF4p_v6sYUaZnX0PYdG

xPO3H&index=2 (sous- titres français) 

https://www.youtube.com/watch?v=5XNLnbvqsxo&list=PLHY-trcpRntQjmDf7ybDsJZNUJ7g1vKeL
https://www.youtube.com/watch?v=5XNLnbvqsxo&list=PLHY-trcpRntQjmDf7ybDsJZNUJ7g1vKeL
https://www.youtube.com/watch?v=V7b4BpiOMpI&list=PLI_6k1cyCYF4p_v6sYUaZnX0PYdGxPO3H&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=V7b4BpiOMpI&list=PLI_6k1cyCYF4p_v6sYUaZnX0PYdGxPO3H&index=2

