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Α. Η ΚΑΤΟΧΗ



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Μια κοινωνία σε κρίση, άνθρωποι σε απόγνωση,

σφυρηλατήθηκαν στο αμόνι του πολέμου

αλλάζοντας οριστικά τη ζωή και την τύχη τους.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Κατοχή είναι η χρονική περίοδος (1941-

1944) κατά την οποία η Ελλάδα

καταλήφθηκε από τη χιτλερική

Γερμανία και τους συμμάχους της,

Ιταλία και Βουλγαρία.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η κατοχή επέφερε τεράστια δεινά στον ελληνικό

λαό και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές.

• Οι ανθρώπινες απώλειες κατά τη διάρκεια

του Δεύτερου Παγκοσμίου

Πολέμου υπολογίζονται μεταξύ 300.000 και

770.000 αμάχων και 20.000 έως 35.000

στρατιωτών.

• Ανυπολόγιστες υπήρξαν και οι υλικές

καταστροφές, που οδήγησαν σε πλήρη

κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας.

• Οι Εβραίοι της Ελλάδας υπήρξαν επίσης

θύματα του ναζιστικοὐ καθεστώτος.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:

Οι Μ. Γλέζος και Απ. Σάντας, δυο νέοι 19 ετών

αποφάσισαν πως δεν μπορούν να βλέπουν τη

χιτλερική σημαία στην Ακρόπολη.

Το βράδυ της 30ης Μαΐου 1941, ανέβηκαν

στον ιερό βράχο, κατέβασαν τη σημαία και την

πέταξαν στο πηγάδι χωρίς να γίνουν

αντιληπτοί από τους κατακτητές. Πρόκειται

για την πρώτη πράξη αντίστασης απέναντι

στην γερμανική Κατοχή.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

1. ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) – ΕΛΑΣ

(Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός):

ιδρύθηκε το 1942, με ηγέτη τον Άρη Βελουχιώτη.

2. ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος):

ιδρύθηκε το 1941 από τον απόστρατο

συντ/ρχη Ναπολέοντα Ζέρβα.

3. ΕΚΚΑ - (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση):

ιδρύθηκε το 1942 από τον δημοκρατικό

Βενιζελικό συντ/ρχη Δημήτριο Ψαρρό.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – Ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ:

Η μάχη του Γοργοποτάμου έγινε 25

Νοεμβρίου 1942 από μέλη του ΕΔΕΣ και του

ΕΛΑΣ, που συνεργάστηκαν υπό το συντονισμό

Βρετανών πρακτόρων, εναντίον κυρίως

ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων που

υπεράσπιζα την ομώνυμη γέφυρα.

Αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή της γέφυρας,

μια συμβολική επιτυχία της Αντίστασης που

έδρασε ενωμένη.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ:

Στην οδό Μέρλιν. 6 ήταν την περίοδο 1941-1944

η έδρα της Γκεστάπο, της κρατικής μυστικής

αστυνομίας της ναζιστικής Γερμανίας, που έμεινε

γνώστη ως «Κομαντατούρ». Η Γκεστάπο εκτέλεσε

μεμονωμένα και ομαδικά εγκλήματα και εξόντωσε

πολλούς Εβραίους και άλλες μειονότητες, όχι

μόνο εντός της Γερμανίας αλλά και στις χώρες

της Ευρώπης που είχαν περιέλθει υπό γερμανική

κατοχή.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Γ. Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ:

Από την αρχή της Κατοχής η πείνα κάνει

αισθητή την παρουσία της. Το φθινόπωρο

του 1941 ήδη τα εισοδήματα, οι μισθοί και

οι συντάξεις έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί. Τα

περισσότερα λαϊκά συσσίτια που ιδρύονται

το καλοκαίρι διακόπτουν τη λειτουργία τους

γιατί δεν διαθέτουν τα μέσα και δεν

βρίσκουν τρόφιμα. Ακολούθησε ο λιμός ο

οποίος στοίχισε τη ζωή σε 40-45.000

ανθρώπους εκείνο το χειμώνα.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – Η ΠΕΙΝΑ:

• Ο ακατάσχετος πληθωρισμός έθεσε στο περιθώριο κάθε

νομισματική συναλλαγή, πχ. μέσα σε ένα χρόνο περίπου

η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε 89 φορές.

• Το 1941 κατασχέθηκαν όλα τα διαθέσιμα, ζωτικής

σημασίας εμπορεύματα και τα βιομηχανικά προϊόντα και

στάλθηκαν στη Γερμανία.

• Η σκληρότερη περίοδος υπήρξε ο χειμώνας του 1941-

1942, εξαιτίας του μεγάλου ψύχους και του βρετανικού

αποκλεισμού, που δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη

διακίνηση των αγαθών.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ:

«Θα τον είδε να ρχεται απ’το παράθυρο της

κουζίνας, όπως έπλενε τα πιάτα. Δεν εξηγείται

αλλιώς. Εγώ καθόμουν στο σκαμνάκι κι έτρωγα

ψωμί με μαρμελάδα. Είχε ένα βάζο μαρμελάδα

και το έκρυβε στην κάμαρα, στην ντουλάπα.

Δεν ήξερα ούτε κι εγώ πού το έκρυβε ακριβώς,

το έβγαζε όταν έλειπαν όλοι απ’το σπίτι και

μου δινε να φάω ψωμί με μαρμελάδα.

«Τσιμουδιά», μου λεγε, «αν το πεις πουθενά, θα

γίνει κακό». Φοβόμουνα και δεν τόλεγα»



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

ΟΙ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ:

«Το βράδυ εκείνο ο Γερμανός είχε αργήσει,

εμείς είχαμε πέσει ήδη στο κρεβάτι, ήταν η

ώρα περίπου έντεκα, ο Παύλος στρωματσάδα,

είχε αποκοιμηθεί, εγώ άκουσα την εξώπορτα

ν’ανοίγει. Όταν αργούσε, πήγαινε κατευθείαν

για ύπνο, ακούγαμε τα βήματά του μέχρι το

δωμάτιο του Παύλου και την πόρτα να κλείνει.

Όμως, δεν σταμάτησε στην πόρτα του Παύλου

αλλά τον ακούσαμε να πλησιάζει στη δική μας

πόρτα και να στέκεται μπροστά. Η μαμά

σηκώθηκε ανήσυχη κι αφουγκράστηκε.»



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – Η ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ:

Στο αποκορύφωμα των δυσκολιών, πηγές

της εποχής αναφέρουν ότι ολόκληρες

μονοκατοικίες ανταλλάσσονταν με τρεις

τενεκέδες λάδι. Υπολογίζονται ότι σε όλη τη

διάρκεια της Κατοχής 60.000 ιδιοκτησίες

(σπίτια, οικόπεδα, διαμερίσματα) άλλαξαν

χέρια στην Αθήνα.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – Ο ΠΑΡΟΝΟΜΟΣ ΤΖΟΓΟΣ:

Οι παράνομες ρουλέτες γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση στα τέλη του

1943, όταν ο πληθωρισμός, τα έσοδα από τα οχυρωματικά έργα

των κατακτητών και η μαύρη αγορά, είχαν δημιουργήσει

τεράστιο πλούτο στα χέρια εργολάβων και μαυραγοριτών, οι

οποίοι «επένδυαν» τα παράνομα κέρδη τους στις ρουλέτες.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

Τα συσσίτια κυρίως με τη φροντίδα του Διεθνούς

Ερυθρού Σταυρού ήταν καθημερινό φαινόμενο, ιδίως

το χειμώνα του 1941. Η πείνα έπληξε κυρίως τα

παιδιά, που υπέφεραν από τον υποσιτισμό, την

ελονοσία και τη φυματίωση. Συνολικά, υπολογίζεται

ότι οι νεκροί λόγω της πείνας και των κακουχιών

την περίοδο της γερμανικής κατοχής, ανήλθαν στους

260.000.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Στην Κατοχή, Τα περισσότερα λειτούργησαν και σαν

κέντρα διανομής συσσιτίου. Από το 1940 μέχρι το 1944

τα σχολεία λειτούργησαν περίπου 3,5 με 4,5 μήνες

κάθε σχολική χρονιά.

Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής οι μαθητές

διδάσκονταν μόνο τα βασικά μαθήματα δηλ. Αρχαία,

Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά. Επιπλέον, από τον

Απρίλιο του 1942 διδασκόταν στα σχολεία η γερμανική

γλώσσα και από τον Μάρτιο του 1942 η ιταλική.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι κατακτητές

επέταξαν 8345 σχολικά κτίρια για το στρατωνισμό

των δυνάμεων τους,

Ωστόσο κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν οι σήμερα

λεγόμενοι παιδικοί σταθμοί. Οι σταθμοί αυτοί

εξελίχθηκαν σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, όταν

όσοι φρόντιζαν τα παιδιά αποφάσισαν και να τα

διδάξουν.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ:

Οι υπάλληλοι της Τηλεφωνικής Εταιρείας 12

Απριλίου 1942 πραγματοποίησαν την πρώτη μεγάλη

απεργία στην Αθήνα, μια από τις πρώτες στην

κατεχόμενη Ευρώπη.

Η ικανοποίηση πολλών αιτημάτων των απεργών

αποτέλεσε μια νίκη της Αντίστασης. Στις 3 Μαΐου

1944, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη απεργίας,

Γερμανοί στρατιώτες και Έλληνες των Ταγμάτων

Ασφαλείας πραγματοποίησαν μπλόκο στο κτίριο της

Τηλεφωνικής Εταιρείας.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ:

1943, η είδηση για την επέκταση της βουλγαρικής ζώνης

και ο κίνδυνος εισόδου Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη

κινητοποίησε τις αντιστασιακές οργανώσεις. Το ΕΑΜ

προκήρυξε γενική απεργία και διαδήλωση στις 22 Ιουλίου

1943.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου,

έσπασαν τον κλοιό και δέχτηκαν πυρά από γερμανικό

στρατιωτικό όχημα που έφερε πολυβόλο στην καρότσα του.

Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 15 και οι τραυματίες τους 60.

Η επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής δεν

πραγματοποιήθηκε.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»

ΤΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ:

Στην Κατοχή, η ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική

Οργάνωση), μια από τις ελληνικές φιλοναζιστικές

οργανώσεις επιχείρησε να στρατολογήσει Έλληνες για να

πολεμήσουν με τη Βέρμαχτ κατά των Σοβιετικών.

Το 1942, μέλη της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ

(Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων), ανατίναξαν το

κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο αρχηγός της ΕΣΠΟ.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή κατεχόμενη χώρα η

οποία δεν συγκρότησε εθελοντικά στρατιωτικά σώματα

ντυμένα με τις στολές της γερμανικής Βέρμαχτ.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Αντίποινα ήταν μια πολιτική μίσους και τρομοκρατίας που

υπάκουε σε τρεις ηθικά και λογικά απαράδεκτες αρχές:

α) Αρχή της ασύμμετρης απάντησης. 

β) Αρχή της συλλογικής ευθύνης. 

γ) Άρση της διάκρισης εμπολέμων και αμάχων.

Για την Βέρμαχτ η έννοια των αντιποίνων αποτελούσε την

θεμελιώδη αρχή της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Μία από τις

βασικές παραδοχές πίσω από την κατοχική πολιτική των

Γερμανών ήταν ότι «η τρομοκρατία πρέπει να πληρώνεται με

τρομοκρατία». Η Βέρμαχτ (γερμανική αμυντική

δύναμη) είναι το όνομα των

γερμανικών ένοπλων δυνάμεων

(1935 -1946).



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Τα αντίποινα ή αλλιώς «Επιχειρήσεις
Αντεκδίκησης» αποτελούνταν από :

• Εκτελέσεις

• «Αναγκαστικές» Επιτάξεις

• Κάψιμο χωριών

• Εξόντωση (Ausrottung) του αρσενικού
πληθυσμού όλης της περιοχής

Από το 1943 και μετά μάλιστα, οι
πολύνεκρες δολοφονικές επιχειρήσεις, με
εκατό ή και περισσότερους νεκρούς κάθε
φορά, έγιναν συνηθισμένο φαινόμενο.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Α. ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ:

Τα αντίποινα στο Μονοδέντρι Λακωνίας αναφέρονται

στην σφαγή 118 Ελλήνων πατριωτών στις 26

Νοεμβρίου 1943, από τις γερμανικές δυνάμεις

κατοχής.

Στις 25 Νοεμβρίου δυνάμεις του ΕΛΑΣ στήνουν ενέδρα

στο Μονοδέντρι και χτυπούν φάλαγγα αυτοκινήτων.

Νεκροί, περίπου Γερμανοί 30 στρατιώτες.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Α, ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ:

Ανάμεσα στους 118 ήταν παιδιά ανήλικα, τέσσερα

αδέλφια από μια οικογένεια (Τζιβανόπουλοι), τρία

από δύο άλλες και ο γιατρός Χρ. Καρβούνης.

Μιλούσε γερμανικά καθώς σπούδασε στην

Γερμανία και παρακάλεσε τους Γερμανούς να μην

σκοτώσουν τα παιδιά. Οι Γερμανοί αρνήθηκαν

όμως και του πρότειναν να σωθεί εκείνος γιατί

ήταν επιστήμονας και είχε σπουδάσει στη

Γερμανία. Ο Καρβούνης αρνήθηκε.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Β. ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

1943:

Αντίποινα των κατακτητών στο φόνο του

αντισυνταγματάρχη της 1ης Ορεινής

Μεραρχίας, Γιόζεφ Ζάλμινγκερ. Κι αυτό

διότι, δύο ημέρες πριν, το στρατιωτικό

του όχημα ανετράπη σε οδόφραγμα

ανταρτών, οι οποίοι τον εκτέλεσαν. Ο

Γερμανός αντισυνταγματάρχης ήταν

«συνοδοιπόρος» του Χίτλερ.

Από τους 96 που μέτρησαν, γλίτωσαν τον

θάνατο μόνο τέσσερις.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Γ. ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ:

Τμήματα των Γερμανών συγκρούστηκαν με
αντάρτικες δυνάμεις στο Στείρι, λίγο πιο έξω από το
Δίστομο. Η μάχη ολοκληρώθηκε με μικρές απώλειες
για τους Γερμανούς (6 νεκροί και 15 τραυματίες).

10 Ιουνίου 1944: Μια φάλαγγα γερμανικών
αυτοκινήτων με δυνάμεις των SS προχώρησε προς το
Δίστομο. Πριν από την είσοδο στην πόλη συνέλαβε
και σκότωσε έξι αμάχους.

Το απόγευμα οι Γερμανοί είχαν ολοκληρώσει τη
Σφαγή εκτελώντας συνολικά 218 άτομα.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ»

Γ. ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ:

• Η περίπτωση του Διστόμου αποτελεί μια από τις χειρότερες ωμότηες
του Β Παγκόσμιου Πολέμου.

• Η μονάδα των Βάφεν – ss που περιπολούσε για αντάρτες έπαθε αμόκ
σφάζοντας πολλές εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους.

• Ο νεαρός διοικητής του λόχου Φριτς Λαουτενμπαχ ισχυρίστηκε ότι η
μονάδα του δέχτηκε σκληρή επίθεση από την πλευρά του Διστόμου, κάτι
που ήταν ψέμα.

• Αργότερα, παραδέχτηκε ότι είχε υπερβεί τις εντολές και ότι
ακολούθησε το «το πνεύμα και όχι το γράμμα των διαταγών που διέπουν τα
αντίποινα».

• Ο ίδιος, επίλεκτος αξιωματικός που είχε ξεκινήσει την καριέρα του
στην επίλεκτη SS Leibstandarte Άντολφ Χίτλερ (1933, προσωπική φρουρά
του Χίτλερ), δεν τιμωρήθηκε ποτέ.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

Α. ΚΑΙΤΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ:

• Το 1944, ήταν δέκα χρονών.

• Η ζωή στο Δίστομο τα καλοκαίρια ήταν ανέμελη,

ξένοιαστη, γεμάτη ευτυχία και αγάπη.

• Αναμνήσεις: η άφιξη στο Δίστομο, η υποδοχή

από τις θείες, ο θάνατος της γιαγιάς της, η

επιστροφή του παππού της από τα χωράφια, ο

ντελάλης που πουλάει την πραμάτεια του.

• Είχε αδυναμία στις νεκρές θείες της και κυρίως,

στη μικρότερη.

• Τα γεγονότα τα πληροφορήθηκε από τρίτους

αργότερα.

• Επέζησε γιατί δεν ήταν στο Δίστομο τότε.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

Α. ΚΑΙΤΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ:

• Οι πρώτες εντολές των Γερμανών μόλις μπαίνουν στο Δίστομο

είναι να μην κυκλοφορεί κανείς έξω.

• Οι αντιδράσεις των κατοίκων: υπακοή στις διαταγές, αγωνία,

σύγχυση.

• Σταδιακά, οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται το λόγο της εφόδου

των Γερμανών.

• Συνειδητοποιούν την κρισιμότητα της κατάστασης όταν τους

διατάζουν να κλειστούν στα σπίτια τους.

• Οι Γερμανοί εισβάλουν σε σπίτια και σκοτώνουν αδιακρίτως.

• Κρατά για πάντα τις αναμνήσεις από τις θείες της και το

προφητικό όνειρο της αγαπημένης της θείας.



Α. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ του ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

Β. ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ:

• Το 1944 ήταν τεσσάρων χρονών.

• Ήταν στενά δεμένος με τη μητέρα του.

• Οι πρώτες εντολές των Γερμανών μόλις μπαίνουν στο Δίστομο: Όλοι 

να κλειστούν στα σπίτια τους.

• Παρακολουθούσε τη σφαγή μέσα από το σπίτι, με τις αδελφές του

που τον συγκρατούν να μην πεταχτεί έξω.

• Ένας Γερμανός στρατιώτης διώχνει παιδιά από την πλατεία για να

τα σώσει.

• Έχασε και τους δυο γονείς του.

• Μεγάλωσε με τη γιαγιά και τις αδελφές του και αργότερα σε

ορφανοτροφείο στην Ελβετία.

• Σκοπός της μαρτυρίας του: Η μνήμη, όχι η λήθη.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

ΙΣΠΑΝΙΑ:

16 Φεβρουαρίου 1936, πραγματοποιείται η

«μετωπική» εκλογική σύγκρουση ανάμεσα στο Λαϊκό

Μέτωπο (Δημοκράτες) και το Εθνικό Μέτωπο

(Εθνικιστές –Φασίστες), που βρίσκει νικήτριες τις

δυνάμεις του πρώτου.

Κοινό τους σημείο: η ανάγκη αντιμετώπισης της

φασιστικής απειλής.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Οι πρώτες κινήσεις του Λαϊκού Μετώπου ως κυβέρνηση,

αιφνιδιάζουν τους συντηρητικούς Ισπανούς:

• Οι Αριστεροί πολιτικοί κρατούμενοι αφήνονται

ελεύθεροι

• Οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις στρέφονται κατά των

αριστοκρατών γαιοκτημόνων

• Η Φάλαγγα τίθεται εκτός νόμου και

• Η Καταλωνία αποκτά πολιτική και διοικητική

αυτονομία.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

• Σε αντίδραση, οι «έχοντες» της Ισπανίας στέλνουν τον πλούτο

τους εκτός της χώρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει

οικονομική κρίση.

• Οι αυξανόμενες τιμές πιέζουν τους Ισπανούς εργάτες που

περιμένουν από τη νέα κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς

και προχωρούν σε εκτεταμένες απεργίες.

• Στην έκρυθμη αυτή κατάσταση, οι φασιστικές δυνάμεις

αντεπιτίθενται και προχωρούν στο πραξικόπημα που θα

σημάνει την έναρξη Ισπανικού Εμφυλίου.

• Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936-1939) έληξε με την

ήττα των δημοκρατικών δυνάμεων και τη νίκη των

εθνικιστών του στρατηγού Φράνκο, που επέβαλε δικτατορία.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Την άνοιξη του 1937 οι εθνικιστές του Φράνκο, έχοντας

υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας,

θέλησαν να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους και στο

βορρά.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η Γκουέρνικα («Γκερνίκα»

σωστότερα).

Η Γκουέρνικα, με 5.000 κατοίκους, αλλά και χιλιάδες

Δημοκρατικούς πρόσφυγες, ήταν σημαντική πόλη για τους

Βάσκους, γιατί κάτω από μια βελανιδιά στο κέντρο της

συνήθιζε να συνεδριάζει η Βουλή τους.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Τυπικά, η ναζιστική Γερμανία ήταν ουδέτερη

στον Ισπανικό Εμφύλιο. Συμμετείχε, όμως,

ουσιαστικά στις επιχειρήσεις με μια ομάδα

εθελοντών, που ήταν όλοι τους έμπειροι

αεροπόροι της Λουφτβάφε.

Στην επιχείρηση πήραν μέρος 20 γερμανικά

μαχητικά και 3 ιταλικά, τμήμα του ιταλικού

εθελοντικού σώματος, που είχε στείλει ο

Μουσολίνι για την υποστήριξη του Φράνκο.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Η Επιχείρηση Επίπληξη (Operation Rügen),

πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 1937. Ήταν

ένας περίπατος για τους πιλότους, καθώς η πόλη

ήταν ανοχύρωτη. Οι βομβαρδισμοί ήταν

καταιγιστικοί, με αποτέλεσμα η πόλη σχεδόν να

ισοπεδωθεί.

Τα θύματα από τους βομβαρδισμούς ανήλθαν σε

1654 νεκρούς και 889 τραυματίες, σύμφωνα με

τα στοιχεία που έδωσαν οι αρχές. Πρόσφατες

έρευνες μειώνουν τον αριθμό των νεκρών στους

300.



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Την εποχή του βομβαρδισμού της Γκουέρνικα, ο

Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο (1881 - 1973)

ετοίμαζε έναν πίνακα, παραγγελία της

Δημοκρατικής Κυβέρνησης της Μαδρίτης, για το

Ισπανικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση των

Παρισίων.

Μόλις πληροφορήθηκε τη σφαγή, ονόμασε τον

πίνακα Γκουέρνικα, θέλοντας να εκφράσει την

απέχθειά του προς τους στρατιωτικούς «που βύθισαν

την Ισπανία στον ωκεανό του πόνου και του

θανάτου».



Β. «Η ΓΚΕΡΝΙΚΑ»

Το έργο του Πικάσο είναι μία τεράστια ελαιογραφία

(3,49 x 7,77 μ.), που περιγράφει την απόγνωση του

πολέμου.

Ο πίνακας εκτέθηκε το 1937 στη Διεθνή Έκθεση των

Παρισίων. Μετά την επικράτηση του Φράνκο, το 1939, η

Γκουέρνικα βρήκε προσωρινό καταφύγιο στο Μουσείο

Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Ο Πικάσο αρνήθηκε να επιστρέψει το έργο στην Ισπανία

πριν την πτώση του Φράνκο. Αυτό έγινε το 1975, όταν

πέθανε ο Φράνκο κι ενώ ο Πικάσο είχε φύγει από τη

ζωή, δύο χρόνια νωρίτερα.

Το 1981 η «Γκουέρνικα» επέστρεψε στην πατρίδα της.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Ολοκαύτωμα είναι η εξόντωση περίπου 6 εκ,

Εβραίων από τους Ναζί και τους συνεργάτες

τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1941 – 1945

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Κρατικά οργανωμένο

• Συστηματικό

• Μαζικό 

• Βιομηχανοποιημένο έγκλημα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ:

Γκέτο 800. 000

Εν ψυχρώ εκτελέσεις 1 εκατ.

Στρατόπεδα θανάτου 3, 4 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ: 5, 2 εκατ.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ:

Η συστηματική αντίθεση και

εχθρότητα απέναντι στην εβραϊκή

φυλή, που μπορεί να φτάσει και

ακόμα σε προσπάθειες εξόντωσής

της.

ΑΙΤΙΑ:

• Θρησκευτικά

• Πολιτισμικά

• Εθνικά

• Πολιτικά

• Οικονομικά
Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ

Το Ολοκαύτωμα δεν έγινε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Κλιμακώθηκε σταδιακά.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ

Στη διάρκεια του μεσοπολέμου, οι λαοί της Ευρώπης

βίωναν κοινωνικές αναταραχές και οικονομική κρίση.

Ήδη από το 1925, ο Χίτλερ, στο βιβλίο του «Ο Αγών μου»,

είχε ξεκάθαρα εκθέσει την ιδεολογία και τη ρατσιστική

του πολιτική.

Ο Χίτλερ εξέφρασε ιδιαίτερη πολεμική για τους Εβραίους,

που τους θεωρούσε φυλετικά κατώτερους απέναντι στην

υπεροχή της «Άριας» γερμανικής φυλής, «υπανθρώπους»

(Untermenschen), υπεύθυνους για την κρίση όχι μόνον

της Γερμανίας αλλά και όλου του κόσμου.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (1933 – 1945):

• Αντιδημοκρατικό

• Αντιφιλελεύθερο

• Αντικομμουνιστικό

• Αντιδιεθνιστικό  εθνικιστικό

• Αντισημιτικό:

Ο Γκέμπελς θα γράψει το 1939: «Είναι απερίγραπτο.

Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα. Ως εκ τούτου, δεν

απαιτείται πλέον ανθρωπιστική αλλά χειρουργική

παρέμβαση».

Υπουργός Προπαγάνδας της Ναζιστικής

Γερμανίας (1933 - 1945). Την επομένη της

αυτοκτονίας του Χίτλερ την 1η Μαΐου, η

Μάγδα Γκέμπελς δηλητηριάζει τα 6 παιδιά

τους και στη συνέχεια αυτοκτονεί μαζί με το

σύζυγό της.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

• Αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους

Ναζί, άρχισε η εφαρμογή του ρατσιστικού

προγράμματος του κόμματος.

• Μια κλιμακούμενη σειρά μέτρων όπως το μποϋκοτάζ

εβραϊκών καταστημάτων, σκόπευε στην πλήρη

απομόνωσή τους.

• Η θέσπιση των λεγόμενων «Νόμων της Νυρεμβέργης»

το 1935 σηματοδότησε τον ολοκληρωτικό νομικό

αποκλεισμό Εβραίων και άλλων μειονοτήτων.

• Παράλληλα, δημιουργούνται και τα πρώτα στρατόπεδα

συγκέντρωσης.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«ΝΥΧΤΑ των ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»: 9ης Νοεμβρίου 1938:

Το πρώτο μαζικό πογκρόμ εναντίον των Εβραίων στη

Γερμανία.

Συνολικά, καταστράφηκαν 1.574 συναγωγές, πάνω

από 7.000 εβραϊκά καταστήματα ενώ 30.000 Εβραίοι

συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα

συγκέντρωσης.

Το γεγονός προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή. Σε

ένδειξη διαμαρτυρίας, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες

διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη

Γερμανία.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ:

Το 1940, προβλήθηκαν τρία αντισημιτικά

φιλμ, που προετοίμασαν το δρόμο της

μαζικής εξόντωσης. Το «Jud Suss», μια

ιστορία εβραϊκής ραδιουργίας του 18ου

αιώνα που τελειώνει με την εκδίωξη όλων

των Εβραίων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ο ίδιος ο Χίμλερ διέταξε όλα τα μέλη των

SS να το δουν. Τα πόστερ των ταινιών «Χανς Βέστμαρ: ένας από τους 

πολλούς» (1933), «Der ewige Jude» και «Jud Suss» 

(1940).



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ:

• 20 Ιανουαρίου 1942: διάσκεψη στο Βανζεε (θέρετρο

του Βερολίνου)

• Ο Reinhard Heydrich θέλησε να ενημερώσει αλλά

και να διασφαλίσει τη στήριξη από κυβερνητικούς

και άλλους φορείς με σκοπό την επίσημη απόφαση

για τη μοίρα των Εβραίων.

• Συζητήθηκε η εφαρμογή της «Τελικής Λύσης». Αυτή

ήταν η κωδική ονομασία για τη συστηματική,

σκόπιμη, φυσική εξόντωση των Εβραίων της

Ευρώπης.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ

Ο ΙΘΥΝΩΝ ΝΟΥΣ ΤΗΣ «ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»:

Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ (1904-1942) υπήρξε ο πιο ειδεχθής

ναζιστής. Επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Γ΄ Ράιχ,

είναι ο επινοητής της «Τελικής Λύσης»,. Δολοφονήθηκε στην

Πράγα από τσέχο κομάντο.

Κατάφερε, όντας στη σκιά του Χίμλερ, να συγκεντρώσει

τεράστια δύναμη: αρχηγός της μυστικής αστυνομίας (SΙΡΟ)

που περιελάμβανε την Γκεστάπο και υπεύθυνος της RSΗΑ, της

ανώτατης υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ράιχ.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΑ ΓΚΕΤΟ

Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

• Γκέτο (ghetto) είναι μια αποκλεισμένη συνοικία με

αυστηρούς κανονισμούς και περιορισμούς, πχ.

στη μετακίνηση.

• Τα πρώτα γκέτο στη ναζιστική Ευρώπη

δημιουργούνται το 1939.

• Σε όλη την Ευρώπη δημιουργούνται 1100 γκέτο,

τα περισσότερα στην Πολωνία γιατί εκεί ζούσε η

πλειοψηφία των Εβραίων (3,3 εκατ.)



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΝΑΖΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΑ ΓΚΕΤΟ

ΤΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ:

• Δημιουργείται Νοέμβριο του 1940.

• Πέρασαν από αυτό περίπου 500.000 άνθρωποι.

• 8 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο.

• Συνολικά, περιλαμβάνει 73 δρόμους.

• 200 θερμίδες ανά άτομο την ημέρα.

• Τον Ιούλιο του 1942, αρχίζει η μεταφορά των

Εβραίων στην Τρεπλίνκα (στρατόπεδο θανάτου).

• Απρίλιος 1943: 50.000 άνθρωποι απομένουν στο

γκέτο.

• Εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας. Καταστολή.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Α. ΡΕΝΕ ΜΟΛΧΟ

▪ Γεννήθηκε το 1918 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε.

▪ Ο πατέρας της ήταν έμπορος ξυλείας και διατηρούσε μαγαζί.

▪ Οι γάμοι ήταν συνοικέσια – εμπορικές συναλλαγές.

▪ Σπάνιοι οι μικτοί γάμοι (π.χ. Εβραίοι με Χριστιανούς).

▪ Όλοι στην γειτονιά ήταν Εβραίοι

▪ Οι άνδρες πήγαιναν μόνο στην συναγωγή.

▪ Φοίτησε στο γαλλικό σχολείο «Laique Francaise» και έπειτα στο

αμερικανικό κολέγιο «Anatolia».

• Δεν πήγε ποτέ σε ελληνικό ή εβραϊκό σχολείο όπως συνηθιζόταν.

• Ο αυστηρός πατέρας δεν τις άφηνε να βγαίνουν από το σπίτι. 



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Α. ΡΕΝΕ ΜΟΛΧΟ

• Στον πόλεμο 1940-1941, οι γυναίκες έπλεκαν κάλτσες και γάντια για τους

στρατιώτες στην Αλβανία.

• Μετά την έλευση των Γερμανών, οι οποίοι κατέσχεσαν σπίτια, μαγαζιά και

περιουσίες χωρίς αποζημίωση, ο φόβος και η αγωνία για το μέλλον κυριάρχησε

• Ναζιστική Κατοχή: Διαταγή να μεταφερθούν οι Εβραίοι σε γκέτο και να

φορέσουν όλοι το αστέρι.

• Μάθαιναν τα νέα από το ραδιόφωνο. Δεν γνώριζαν για τα στρατόπεδα

συγκέντρωσης και ό, τι άκουγαν τα θεωρούσαν υπερβολές και παραμύθια.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Β. ΜΑΡΙΟ ΜΟΔΙΑΝΟ

▪ Γεννήθηκε το 1926 στη Θεσσαλονίκη.

▪ Η οικογένειά του ήταν εύπορη με ρίζες από την Ιταλία.

▪ Φοίτησε στο σχολείο της γειτονιάς του, από το οποίο απέκτησε πολλούς

φίλους.

▪ Τα παιχνίδια ήταν πολλά, με τα παιδιά της γειτονιάς και οι σκανδαλιές

άφθονες.

▪ Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, η οικογένειά του κρύφτηκε

στην Αθήνα.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ

Γ. ΧΑΝΝΑ ΓΚΟΦΡΙΤ

▪ Γεννήθηκε το 1935 στην Πολωνία, στη Μπιάλα Ράφσκα.

▪ Η μητέρα της ήταν εξαιρετική μοδίστρα.

▪ Το 1939, οι Ναζί κατέλαβαν την Πολωνία. Θυμάται την απαγόρευση

κυκλοφορίας και τη μητέρα της να ράβει κίτρινα αστέρια στα παλτό.

▪ Το 1941, δεν της επέτρεψαν να πάει σχολείο λόγω της εβραϊκής της

καταγωγής..

▪ Σύντομα, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στο γκέτο. Η οικογένειά της γλίτωσε

την πρώτη απέλαση λόγω της ειδικότητας της μητέρας της.

▪ Κατά τη διάρκεια της δεύτερης απέλασης, γλίτωσαν γιατί κρύφτηκαν σε

μια αγροικία φίλων στο δάσος. Είχαν μάθει σχετικά νωρίς τα νέα για τους

εναπομείναντες Εβραίους.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Α. ΛΟΥΝΑ ΓΚΑΤΕΝΙΟ

▪ Γεννήθηκε και πέθανε στη Θεσσαλονίκη (1904/1910

– 1998) στον εβραϊκό συνοικισμό 151, μακριά από το

κέντρο της πόλης.

▪ Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και φτωχή.

▪ Δούλευε ως μοδίστρα από τα δεκαπέντε της.

▪ Το 1931 παντρεύτηκε τον λιμενεργάτη Σαμ Γκατένιο.

▪ 6 Μαρτίου 1943, οι Γερμανοί τους μεταφέρουν στο

γκέτο Ρεζή Βαρδάρ, οριοθετημένο με κίτρινα σκοινιά.

▪ Από κει, η Λούνα και η οικογένειά της μεταφέρθηκαν

στο συνοικισμό του Βαρώνου Χιρς, κλεισμένο με

συρματόπλεγμα που λειτουργούσε ως

διαμετακομιστικό κέντρο.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Α. ΛΟΥΝΑ ΓΚΑΤΕΝΙΟ

▪ 27 Μαρτίου 1943, εντάσσεται με τον Σαμ στην

πέμπτη αποστολή για το Άουσβιτς.

▪ Αριθμός 40077, Μπλοκ 10, «Υπηρεσία

πειραματισμών, εργαστήριο σεξουαλικής και

φυλετικής βιλογίας».

▪ 18 Ιανουαρίου 1945, αρχίζει η εκκένωση του

στρατοπέδου από περίπου 56000 κρατούμενους.

▪ Η Λούνα οδηγείται στο Μπέργκεν Μπέλσεν: τύφος,

δυσεντερία, πείνα, πυρετός και εξάντληση.

▪ 15 Απριλίου 1945, απελευθέρωση από τον βρετανικό

στρατό «Ihr seid fei» («Είστε ελεύθεροι!»).

▪ ΦΈχασε τη μητέρα και τις τρεις αδελφές της.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Β. ΟΡΟ ΑΛΦΑΝΤΑΡΗ

▪ Γεννήθηκε το 1917 στη Θεσσαλονίκη.

▪ Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και είχε υαλοπωλείο.

▪ Η ίδια παντρεύτηκε αλλά από τον πρώτο της γάμο δεν

απέκτησε παιδιά.

▪ 1943: μεταφορά στο γκέτο Βαρώνου Χιρς και από εκεί στα

τρένα για την Πολωνία.

▪ Διάρκεια ταξιδιού: 8 μέρες. 75 άτομα σε κάθε βαγόνι.

▪ Άουσβιτς: «Σελεξιόν» (Selektion): όσοι κρίνονται «ικανοί για

εργασία» εξασφαλίζουν μια απροσδιόριστη παράταση ζωής.

▪ Αριθμός 41711, Μπλοκ 10.

▪ 1945: «πορεία θανάτου» (150 χλμ.) από το Άουσβιτς στο

Ραβενσμπουργκ.

▪ 1945: επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος γάμος.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Γ. ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΛΑΝΤΟ

▪ Γεννήθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην

Καλαμαριά.

▪ Ήταν παντρεμένη, είχε ένα αγοράκι, δυο αδέλφια και τους

γονείς της.

▪ 1943: ταξίδι για την Πολωνία, σε φορτηγά τρένα μεταφοράς

ζώων.

▪ Άουσβιτς: «Σελεξιόν» (Selektion): ηλικιωμένες γυναίκες και

παιδιά οδηγούνταν κατευθείαν για εξόντωση.

▪ Αριθμός 41597, Μπλοκ 10. Μαζί με άλλες 200 γυναίκες.

▪ Επώδυνα πειράματα στη μήτρα. Δεν μπόρεσε να αποκτήσει

άλλα παιδιά ποτέ.

▪ Έχασε τον άντρα και το παιδί της. Φίλες της. Τον κουνιάδο

της.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Δ. ΙΣΧΑΚ ΠΑΡΕΝΤΕ

• Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1915

• Ήταν ειδικός στο χειρισμό οξυγόνου και στις σωληνώσεις 

καλοριφέρ.

• 1943: είχε ήδη μια κόρη τριών ετών, ζούσαν οι γονείς του

και τα πέντε αδέλφια του.

• Στρατόπεδα συγκέντρωσης: Άουσβιτς, Βαρσοβία, Νταχάου,

Waldlager

• Συμμετείχε στην «Πορεία θανάτου» από το Άουσβιτς.

• Συμμετοχή στην εκκαθάριση των ερειπίων του γκέτο της

Βαρσοβίας.

• Έχασε 9 στενούς συγγενείς του: όλα τα αδέλφια και τους

γονείς του, τη γυναίκα και το παιδί του και την ψυχοκόρη

της οικογένειας.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ

Ε. ΙΩΣΗΦ ΣΑΛΕΜ

• Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1917 στην Αγ. Σοφία.

• Ήταν χτίστης.

• 1943: ανύπαντρος, είχε τη μητέρα του, έναν αδελφό

ανάπηρο πολέμου και άλλα τέσσερα αδέλφια.

• Στρατόπεδα συγκέντρωσης: Άουσβιτς – Μπιρκενάου,

Βαρσοβία.

• Άουσβιτς: έφτασε 5.30 το πρωί, «διαλογή» (18 – 45 ετών)

• Στη Βαρσοβία, σώθηκε πουλώντας τα δόντια του.

Δούλεψε στην εκκαθάριση του εκεί γκέτο.

• Στο Μπιρκενάου, περπατούσε καμαρωτά για να μην τον

εξοντώσουν ως ανίκανο για εργασία.

• Έχασε τους γονείς του και τα αδέλφια του.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Υπογεγραμμένο αντίγραφο από το

Διάταγμα της Αλάμπρα, με το οποίο περ.

200.000 Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την

Ισπανία το 1492.

ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ στον ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: (3ος αι. π.Χ – 20ος )

1. Η παλαιότερη ομάδα Εβραίων που κατοίκησε στον ελλαδικό

χώρο είναι οι Ρωμανιώτες, από τον 3ο αι. π.Χ. Ήταν

ελληνόφωνοι και σημαντικά ενσωματωμένοι στον ελληνικό

πολιτισμό.

2. Η πλειονότητα των Ελλήνων Εβραίων είναι Σεφαραδίτες, των

οποίων οι πρόγονοι εκδιώχτηκαν από την Ισπανία το 1492. Οι

περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Η

παραδοσιακή γλώσσα των Ελλήνων Σεφαραδιτών ήταν η

Ισπανοεβραϊκή ή Λαντίνο.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Η Θεσσαλονίκη, έδρα της μεγαλύτερης Ισραηλιτικής

Κοινότητας της Ελλάδας, η Madre de Israel όπως την

αποκαλούσαν, ανήκε στη Γερμανική Ζώνη Κατοχής.

Στις 11 Ιουλίου 1942, όλοι οι άρρενες Εβραίοι

διατάχθηκαν να συγκεντρωθούν στην Πλατεία

Ελευθερίας, υποτίθεται για να καταγραφούν σε

καταλόγους εργασίας. Κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό

ήλιο, οι 10.000 περίπου άντρες αναγκάστηκαν να

παραμείνουν ασκεπείς και να εκτελούν ταπεινωτικές

«γυμναστικές ασκήσεις» μέχρις εξαντλήσεως.
Το «Μαύρο Σάββατο», 11 Ιουλίου 1944



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Αρχές του 1943, άρχισε η εφαρμογή των νόμων της Νυρεμβέργης:

Κάθε Εβραίος άνω των πέντε ετών έπρεπε να φορά στο στήθος το

διακριτικό κίτρινο αστέρι.

Όλοι οι Εβραίοι της πόλης υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν σε ένα

από τα δυο γκέτο, στις γειτονιές του Βαρόνου Χιρς και των Εξοχών.

Σε συνολικά 19 σιδηροδρομικές αποστολές περίπου 56.000 Εβραίοι

της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκαν κάτω από φρικτές συνθήκες.

Προορισμός για τους περισσότερους το Άουσβιτς – Μπιρκενάου,

στην Πολωνία.

Επέστρεψαν μόνο 1950.

Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 

βαδίζουν την οδό Εγνατία 

προς το γκέτο του Βαρόνου 

Χιρς.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΟΙ ΠΛΑΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ:

Με προτροπή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού

και τη συνεργασία του Διευθυντή της Αστυνομίας

Αθηνών Άγγελου Έβερτ, δόθηκαν διαταγές στα

αστυνομικά τμήματα να εκδίδουν ψεύτικες ταυτότητες

σε όσους Εβραίους το επιθυμούσαν.

Με αυτόν τον τρόπο, 560 Αθηναίοι Εβραίοι επέζησαν

ως το τέλος του πολέμου προσποιούμενοι τους

Ορθόδοξους Χριστιανούς.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ:

Καθώς η κατάσταση στη χώρα χειροτέρευε, πολλοί Εβραίοι

με τη βοήθεια αντιστασιακών οργανώσεων μπόρεσαν να

ξεφύγουν από τους Ναζί.

Μια οδός διαφυγής από τη Β. Ελλάδα, ήταν μέσω του Έβρου–

Αδριανούπολη – Κωνσταντινούπολη – με τρένο στη Μέση

Ανατολή.

Συνηθέστερος τρόπος ήταν μέσω Χαλκίδας. Από την

ανατολική πλευρά της Εύβοιας, με καΐκια αποβιβάζονταν στη

Σμύρνη.

Οι τουρκικές αρχές έκαναν τα «στραβά μάτια» και καθώς δεν

πλήττονταν η τουρκική ουδετερότητα, επέτρεπαν τη διαφυγή

προς την Παλαιστίνη.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΕΡΙΝΑ ΠΙΝΤΟ - ΤΑΜΠΩΧ

• Γεννήθηκε το 1932 στη Θεσσαλονίκη

• Ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά του Ζαχαρία και της Εστρέας

Πίντο.

• Ο θάνατος του πατέρα της στην αρχή της Κατοχής στέρησε από την

οικογένεια τη δυνατότητα διαφυγής.

• Λίγο πριν την αρχή των διώξεων, μια οικογενειακή φίλη πήρε τη μικρή

Στερίνα στη Βέροια. Καθώς απαγορεύτηκε στους Εβραίους να

ταξιδεύουν, η διαμονή της εκεί έγινε μόνιμη.

• Χρησιμοποιούσε το ψεύτικο όνομα Μαρία Γρηγοριάδη και ζούσε ως

Χριστιανή.

• Έκανε μαθήματα με τη βοήθεια του γιού της οικογένειας που ήταν

καθηγητής.

• Δεν ξαναείδε τους δικούς της, που χάθηκαν όλοι στο Άουσβιτς.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΣΗΣ :

• Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα από εύπορη οικογένεια

εμπόρων.

• Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η οικογένεια εφοδιάστηκε με

πλαστές ταυτότητες, άλλαξαν τα ονόματά τους σε ορθόδοξα

χριστιανικά.

• Άλλαξαν συνολικά τρία κρησφύγετα με τελευταίο και πιο

απόμακρο ένα καλύβι στο Χαλάνδρι. Κανένας από τους γείτονες

δεν τους μαρτύρησε.

• Συνελήφθη ο πατέρας του που μεταφέρθηκε με τρένο στο

Άουσβιτς το 1944. Δεν αποκάλυψε το κρησφύγετο της

υπόλοιπης οικογένειας.

• Τα ίχνη του πατέρα του χάνονται αρχές του 1945.

• Εκτός από τον πατέρα, έχασε κι άλλα μέλη του συγγενικού του

περιβάλλοντος.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ

• Η Ζάκυνθος ήταν η μόνη εξαίρεση που γλίτωσε από τις

διώξεις των Γερμανών.

• Τέλη του 1943, ο γερμανός διοικητής, Μπέρενς, κάλεσε

το δήμαρχο και απαίτησε να του δοθεί κατάλογος με τα

ονόματα όλων των Εβραίων του νησιού.

• Ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης αντιλαμβανόμενοι τη

σημασία της εντολής, προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο.

Αποφάσισαν να βάλουν στον κατάλογο μόνο τα δικά τους

ονόματα: μητροπολίτης Χρυσόστομος και δήμαρχος

Λουκάς Καρρέρ.

• Οι 275 εβραίοι της Ζακύνθου σκορπιστήκαν στα χωριά

του νησιού και επέζησαν χωρίς ούτε μια απώλεια.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ  

Από το 2005, στην καρδιά του Βερολίνου, απλώνεται το

Μνημείο Ολοκαυτώματος.

Αποτελείται από 2.711 γκρίζους μονόλιθους, έργο του

αρχιτέκτονα Peter Eisenman, και δημιουργεί την εντύπωση

ενός τεράστιου νεκροταφείου, ή, παρατηρώντας το από

ψηλά, ενός χωραφιού με στάχυα που κυματίζουν από τον

άνεμο.

Συγκεκριμένη είσοδος ή έξοδος δεν υπάρχει. Ο επισκέπτης

αφήνεται να περιπλανηθεί μόνος του στους στενούς

διαδρόμους ανάμεσα στις άγραφες πλάκες του μνημείου.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ 

Η Αθήνα έχει τη δική της μνημειακή εγκατάσταση εις

μνήμην των Ελλήνων Εβραίων που εξοντώθηκαν από

τους Ναζί, στον Κεραμικό.

Το έργο αποτελείται από επτά μαρμάρινα κομμάτια, τα

έξι τριγωνικά και το, μεγαλύτερο, κεντρικό σε σχήμα

εξάγωνο.

Το σπασμένο Άστρο έχε τον συμβολισμό που είναι η

υπενθύμιση του πλήγματος που υπέστη ο ελληνικός

εβραϊσμός.

Το ακέραιο κεντρικό τμήμα του συμβολίζει τον πυρήνα

των Εβραίων που έμειναν πίσω για να συνεχιστεί η

ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ 

«Χόρεψέ με ως το τέλος του έρωτα»

Ο Ιάκωβος Στρούμσα, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το

1913, έμεινε στην Ιστορία ως ο «βιολιστής του Άουσβιτς».

Στον Στρούμσα (Κρατούμενος “121000097″) και στο

μακάβριο καθήκον του αναφέρεται ο Λ. Κοέν στο τραγούδι

«Dance me to the end of love». Το φλεγόμενο βιολί

(«burning violin») ριγούσε κάτω από τα δάχτυλα του

Στρούμσα, που ήταν υποχρεωμένος να παίζει μουσική, ως

ο αρχιβιολιστής μιας ορχήστρας εγχόρδων με «ειδικά

καθήκοντα»: είχε οριστεί από τους ναζί να συνοδεύει με

μουσική τη θλιβερή πορεία των καταραμένων του Τρίτου

Ράιχ προς τους θαλάμους αερίων.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ 

«Πάνω απ’ το Μπάμπι Γιαρ μνημείο δεν υπάρχει».

Στα ελληνικά σημαίνει «Φαράγγι της Γιαγιάς». είναι το όνομα

χαράδρας στο Βορειοδυτικό άκρο της πρωτεύουσας

της Ουκρανίας Κιέβου. Το Μπάμπι Γιάρ είναι ιστορικά

συνδεδεμένο με εκτελέσεις, κυρίως Εβραίων

Σοβιετικών πολιτών κατά τη διάρκεια της Ναζιστικής

κατοχής της Ουκρανίας.

Η σφαγή του 1941 διήρκεσε τέσσερις μέρες. Ο αριθμός των

εκτελεσθέντων υπολογίζεται σε 35.000.



Γ. «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ»
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΚΙΒΩΤΟΣ 

Γεβγένι Γεφτουσένκο, 1932 - 2017

«Μπάμπι Γιαρ»

«Παν’ απ’ το Μπάμπι Γιαρ των αγριόχορτων η θροή.

Σαν δικαστές κοιτάνε τα δέντρα αυστηρά.

Τα πάντα με σιωπή φωνάζουν,

και το καπέλο βγάζοντας,

νιώθω πως τα μαλλιά μου ασπρίζουν αργά.

Κι ο ίδιος είμαι σαν άηχη ασταμάτητη κραυγή,

παν’ απ’ τον χιλίων χιλιάδων ενταφιασμένων.

Είμαι του κάθε, εδώ τουφεκισμένου γέρου η οργή.

Είμαι το κάθε παιδί τουφεκισμένο.

Τίποτα μέσα μου δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό!»



Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε ένας ολοκληρωτικός πόλεμος που

έπληξε τους αμάχους».

Όμως, οι Αθώοι που χάθηκαν ἠ επέζησαν σε αυτούς τους Ζοφερούς καιρούς

έχουν ανάγκη να μιλήσουν, να ακουστούν. Για να μην αφανισθούν. Να μην

ξεχαστούν.

Μέσα από την εργασία αυτή, προσπαθήσουμε «να στρέψουμε το βλέμμα μας

στις αμέτρητες μοναδικότητες» που παρέσυρε ο Δεύτερος Παγκόσμιος

Πόλεμος, να ακούσουμε τις ιστορίες που είχαν να αφηγηθούν, να νιώσουμε

τη φωνή τους, να γνωρίσουμε τις υποσημειώσεις της «μεγάλης» ιστορίας

και να μπούμε στον κόσμο της μικρο-ιστορίας.

Τελικά, να κατανοήσουμε το ΓΙΑΤΙ αλλά και το ΠΩΣ;



Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή ανήκει στους μαθητές/-τριες της Γ Τάξης του 2ου Γυμν. Ηλιούπολης.

Ευχαριστώ θερμά τους:ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΑΛ.

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ Δ.

ΑΡΓΥΡΟΥ Ν.

ΒΑΒΕΤΣΗ Κ.

ΒΑΡΥΤΗΜΙΔΗ Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ζ.

ΒΑΪΔΑΚΗ Κ.

ΓΟΥΡΝΑ ΑΦΡ.

ΓΡΙΛΛΙΑ ΣΠ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΕΚΚΑ ΕΥΔ.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Φ.

ΖΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ.

ΖΗΣΗ ΑΓ.

ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΡΗ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ Κ.

ΚΑΜΠΕΡΙ ΑΓ.

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ Χ.

ΚΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΡ.

ΚΟΝΤΟ ΑΘ. - Π.

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ Θ.

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Κ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤ.

ΒΟΥΛΤΣΟ Κ.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ.

ΓΚΙΑΤΑ ΑΛ.

ΓΟΥΝΑΡΑ Χ.

ΓΡΙΖΑΝΟ ΙΩΑΝ.

ΔΕΛΗ Δ.

ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΝ.

ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΑΠ.

ΚΑΒΒΟΥΡΑ Κ.

ΚΕΦΑΛΑ Ν.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.

ΠΑΠΠΑ ΗΛ.

ΡΑΜΜΟΥ Κ.

ΣΙΓΛΙΔΗ ΚΛΑΙΡΗ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟ ΣΤ.

ΣΥΡΚΟ Κ.

ΧΑΝΤΖΟΥ Β.

ΧΙΟΝΗ Π.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ

ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ Π.

Δ. ΚΕΦΑΛΑ

2017 - 2018



Ε. ΠΗΓΕΣ:

Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε υλικό από:

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ:

• «ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ», Μ. ΜΑΖΑΟΥΕΡ, εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

• «ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΟΧΗΣ», ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΟΥ, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ της ΕΣΤΙΑΣ

• «ΕΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ», ΕΛ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. ΠΟΛΙΣ

• «Ο ΑΘΕΡΙΣΤΟΣ ΙΟΥΝΗΣ», Κ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. ΒΕΡΓΙΝΑ

• «ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ», εκδ. ΕΥΡΑΣΙΑ

• «ΛΟΥΝΑ», ΡΙΚΑ ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ, εκδ. ΠΟΛΙΣ

• «ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΣΑΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ», Χ. ΓΚΟΦΡΙΤ, Yard Vashem

ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ:

• www.yardvashem.org

• www. centropa.org

• www.jewishmuseum.gr

• www.kathimerini.gr

• www.tovima.gr

• www.wikipidia.gr

http://www.yardvashem.org/
http://www.jewishmuseum.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.wikipidia.gr/


ΜΟΥΣΙΚΗ

Για τη μουσική επένδυση αυτού του βίντεο, χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα

από τα ακόλουθα έργα:



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται:

• Στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος για τη συμπαράστασή του σε

δύσκολες στιγμές καθώς και την υλική και ηθική υποστήριξή του.

Και για τους θερμούς ανθρώπους του.

• Στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου για την έμπνευση και το

υλικό που ανιδιοτελώς προσέφερε (κα Αμαλία Παπαϊωάννου).

• Στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας που ένιωσε αμέσως την πείνα του

δασκάλου (κο Σταύρο Ζουμπουλάκη).

• Στον κο Μάριο Σούση που μοιράστηκε ένα φάσμα πολύτιμων

εμπειριών, αισθημάτων και σκέψεων με όλους μας.

• Στους συναδέλφους (ξέρουν αυτοί).

• Στο συνάδελφο κο Ελ Δάφνο για την επιμονή και την τρέλα του.

• ΚΥΡΙΩΣ, στους μαθητές μου, που μου έδωσαν τη χαρά να δουλέψω

μαζί τους.

ΘΕΟΔΩΡΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑ



ΤΕΛΟΣ

Χρόνης Μπότσογλου «Προσωπική Νέκυια»

«Αν ο άνθρωπος κατέβει στον Άδη, δεν

ξανάρχεται ποτέ πίσω, μήτε γυρίζει στο

δικό του σπίτι, κι ο τόπος ακόμη τον

βλέπει σαν ξένο. Για τούτο δεν θα

συγκρατήσω το στόμα μου, θα μιλήσω,

γιατί είμαι σε ανάγκη, να βγάλω την

πικρία της ψυχής μου». (Ιώβ, 7, 9-10).


