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Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 
 

«Με δηζηάζεηε λα κηιήζεηε ζηα παηδηά ζας γηα ηο Άοσζβηης.  

Με θοβεζείηε όηη ζα πιεγωζούλ.  

Η προζωρηλή πιεγή είλαη ε καηωκέλε ηρύπα ηοσ ζηοταζκού…» 

               Βάζω Σηακαηίνπ  

(ε ηειεσηαία κε Εβραία, Ειιελίδα επηδήζαζα από ηο λαδηζηηθό ζηραηόπεδο ζσγθέληρωζες Άοσζβηης) 



 

 

 

 

τεδηαζκός-Δπηκέιεηα: 

Σζηκπιούιες Γεράζηκος 

Γάζθαιος-Κοηλωληθός Αλζρωποιόγος 



 

 

 Π ΔΡ ΗΔΥ Ο ΜΔΝ Α  

 Δηζαγωγηθό θείκελο 

 Με ιίγα ιόγηα… 

 Φωηογραθίες … ηζηορίες 

 Ζ αθροζηητίδα «ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ» 

 Λύζε ηες αθροζηητίδας 

 Δργαζίες καζεηώλ/ηρηώλ 

 Δπηζηοιή  ζηελ θ. Βάζω ηακαηίοσ, ηελ ηειεσηαία κε Δβραία, Διιελίδα 

επηδήζαζα από ηο λαδηζηηθό ζηραηόπεδο ζσγθέληρωζες Άοσζβηης… 

 Εωγραθίδοσκε κε αθορκή ηο «Οιοθαύηωκα»…  



Εισαγωγικό κείμενο 

Η 27ε Ιαλνπαξίνπ έρεη αλαθεξπρζεί από ηα 

Ηλσκέλα Έζλε σο Γηεζλήο Ηκέξα κλήκεο 

γηα ηα ζύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο από ην 

λαδηζηηθό θαζεζηώο. Η ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία επηιέρζεθε επεηδή 

ζηηο 27.1.1945 ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεύκαηα 

απειεπζέξσζαλ ην κεγαιύηεξν ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ζην Άνπζβηηο- Μπίξθελανπ 

ζηελ Πνισλία.  

Δθαηνκκύξηα αζώνη Δβξαίνη αιιά  θαη κέιε  άιισλ κεηνλνηήησλ, ζαλαηώζεθαλ κε ηνλ 

πην βάξβαξν ηξόπν.  

 Πώο ινηπόλ είλαη δπλαηό απηό ην ηζηνξηθό γεγνλόο λα γίλεη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο; 

Ννκίδακε όηη ην Οινθαύησκα αθνξνύζε θάπνηνπο «άιινπο», απνκαθξπζκέλνπο ζηνλ 

ρώξν, εθηόο ειιεληθήο θνηλσλίαο. αλ λα κελ εμνληώζεθε ζηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ 

πεξίπνπ ην 85% ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ.  Η δηδαζθαιία ηνπ Οινθαπηώκαηνο απνηειεί 

ηκήκα ηεο επξύηεξεο παηδείαο καο, γηαηί επεξεάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηνλ 

θόζκν, ηηο αμίεο πνπ κεηαδίδνπκε ζηηο επόκελεο γεληέο αιιά θαη από ηηο νπνίεο 

εκπλένληαη νη δηθέο καο πξάμεηο.  

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ελόο ηόζν επαίζζεηνπ θεθαιαίνπ ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο 

είλαη πεξηζζόηεξν από πνηέ επίθαηξε, εάλ ιάβνπκε ππόςε όηη ν 20όο αηώλαο 

ραξαθηεξίδεηαη από εθηεηακέλεο γελνθηνλίεο θαη καδηθέο ζθαγέο. Η εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Οινθαπηώκαηνο κπνξεί λα βνεζήζεη καζεηέο/ηξηεο κέζα από ηελ 

θξηηηθή ζεώξεζε θαη εξκελεία ησλ γεγνλόησλ θαη ηεο Ιζηνξίαο λα αληηιεθζνύλ πνύ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαηλόκελα, όπσο ν ξαηζηζκόο θαη ε κηζαιινδνμία θαη ηαπηόρξνλα 

λα δηακνξθώζνπλ ζηάζεηο αληίζηαζεο απέλαληη ζε απηά. 

Πώο όκσο, κπνξνύκε λα κηιήζνπκε ζηα παηδηά καο γηα όζα ζπλέβεζαλ; Πώο ζα ηνπο 

εμεγήζνπκε έλα ηόζν επαίζζεην ζέκα, πνπ ζίγνπξα ζα ηα ζηελνρσξήζεη θαη ζα ηα 

κπεξδέςεη.; Οη Δθδόζεηο Καιεηδνζθόπην κάο πξνηείλνπλ ηελ«Έρικα», έλα βηβιίν-

καξηπξία γηα ην Οινθαύησκα, πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά από 8 εηώλ θαη άλσ. Απηό ην 



βηβιίν, ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο,  κέζα από έλα πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο κε ηε Γαζθάια-Μνπζεηνπαηδαγσγνύ Ράπηνπ Θενδνζία κάο βνήζεζε 

λα πξνζεγγίζνπκε παηδαγσγηθά ην ζέκα. Δπαλήιζακε ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

Οινθαπηώκαηνο, πινπνηώληαο ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ ζηηο 30/1/2018. 

ηελ αξρή έγηλε κία παξνπζίαζε εηθόλσλ  κε PowerPoind γηα πξνβιεκαηηζκό ησλ 

παηδηώλ. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα δόζεθαλ θύιια εξγαζίαο, όπνπ 

θαινύληαλ νη καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ δύν θσηνγξαθίεο θαη λα γξάςνπλ κηθξέο ηζηνξίεο 

κε πξσηαγσληζηέο ηα πξόζσπα ησλ θσηνγξαθηώλ. πκπιήξσζαλ ηελ αθξνζηηρίδα 

«ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ». Σε Γεπηέξα 5 Φεβξνπαξίνπ 2018 δηαβάζακε έλα κηθξό απόζπαζκα 

από ην βηβιίν ηεο Βάζσο ηακαηίνπ «ΒΑΡΟΤΜ? γηαηί;». Η ζπγγξαθέαο γελλήζεθε ζηελ 

Αξηδαία Πέιιαο. ηα 19 ηεο ρξόληα, θνηηήηξηα Ννκηθήο ζηε Θεζζαινλίθε, 

ζπιιακβάλεηαη ζηηο 28/3/1944 από ηνπο Γεξκαλνύο θαη κεηαθέξεηαη ζην Άνπζβηηο κε 

αξηζκό 82224. Μεηαθέξζεθε θαη ζε άιια δύν ζηξαηόπεδα. Κάζε θνξά θαη έλαο λένο 

αξηζκόο… ηηο 14/9/1945 επηζηξέθεη ζηε Θεζζαινλίθε… 

Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ κηα επηζηνιή κε παξαιήπηε ηελ θ. Βάζσ 

ηακαηίνπ. Έθαλαλ θαη δσγξαθηέο γηα λα ζηαινύλ καδί κε ηελ επηζηνιή.   

Καξπόο ηεο όιεο δηδαζθαιίαο είλαη ην παξόλ «ηεηξάδην», ην νπνίν θαη πξνζθέξνπκε 

ζηελ Α.Δ. Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Παπιόπνπιν Πξνθόπην, πνπ ιάκπξπλε 

κε ηελ παξνπζία ηνπ ηηο εθδειώζεηο Μλήκεο ηεο πόιεο καο γηα ην Οινθαύησκα ( 4-2-

2018), ζηελ Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Βόινπ θαη ζηελ θ. Βάζσ ηακαηίνπ. 



Με λίγα λόγια… 

Η 27η Ιανουαρίου έχει χαρακτηριστεί ως  Διεθνής Ημέρα Μνήμης  για τα θύματα του 

Ολοκαυτώματος 

Οι ναζί Γερμανοί σκότωσαν τους Εβραίους όχι γιατί έκαναν κάτι εναντίον τους, αλλά απλώς 

και μόνο γιατί ήταν Εβραίοι. Γιατί ήταν διαφορετικοί. 

Σο 1933, ο εβραϊκός πληθυσμός της Ευρώπης αριθμούσε πάνω από εννέα εκατομμύρια. 

Μέχρι το 1945, οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους είχαν πλέον δολοφονήσει τα δύο τρίτα 

των Εβραίων της Ευρώπης. Ανάμεσα στα θύματα του ναζιστικού ρατσισμού ήταν και 200.000 

Ρομά (Σσιγγάνοι). Επίσης 200.000 άτομα κυρίως γερμανικής καταγωγής με νοητικές και 

φυσικές αναπηρίες, που ζούσαν σε άσυλα, θανατώθηκαν με το  «Πρόγραμμα Ευθανασία». 

Οι Εβραίοι του Βόλου 

Κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν στο μέτωπο 

71 Εβραίοι του Βόλου. κοτώθηκε στο πεδίο της μάχης ένας, ενώ άλλοι δύο έμειναν 

ανάπηροι. Σον Απρίλιο του 1941 με τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας, η πόλη πέρασε στα 

χέρια των Ιταλών. Οι Εβραίοι δεν αντιμετώπισαν άμεσο κίνδυνο.  

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά τον επτέμβριο του 1943, όταν ο Βόλος βρέθηκε υπό την 

κατοχή των Γερμανών. Σα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα των Γερμανών εκδηλώθηκαν τον 

Οκτώβριο του 1943. τις 25 Μαρτίου του 1944 συνελήφθησαν και στάλθηκαν στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εξοντώθηκαν 155 Εβραίοι.  

Φάρις στις προσπάθειες του αρχιραβίνου Πεσσάχ, του μητροπολίτη Ιωακείμ και 

του ΕΑΜ και του Γερμανού Πρόξενου φυγαδεύτηκαν αρκετοί Εβραίοι στο Πήλιο και 

σώθηκαν από το 

Ολοκαύτωμα.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1943
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%91%CE%9C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF


Να περιγράψεις τις παρακάτω εικόνες. Βάλε μία λεζάντα και να γράψεις 

πώς νιώθουν τα παιδιά. Να γράψεις και μια σύντομη ιστορία με 

πρωταγωνιστές τα πρόσωπα των φωτογραφιών. 
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Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» 

 

 

 

 

«Ο θόζκνο καο ήηαλ έλαο θόζκνο λεθξώλ θαληαζκάηωλ. 

Τν ηειεπηαίν ίρλνο πνιηηηζκνύ  έζβεζε κέζα καο θαη γύξω καο.» 

Primo Levi 

-   - - - - - - -   Ο εβραίος ιερέας με άρθρο 

- - - - 
Οι Ισραηλίτες αγαπημένος του Θεού 

…………  

-   - - - - - - - - - Οδηγεί στην εξόντωση ανθρώπων με άρθρο  

- - - - 
Εβραϊκό καπέλο, συμβολίζει πως ο 

άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τη σκεπή του 

Θεού  

- - - -    Υ- - - - 
Σο ημερολόγιό της αναφέρεται στους 

διωγμούς των Εβραίων 

- - - - - Επτάφωτη ……… φωτίζει (ακέφαλη), 

λέγεται Μενορά 

- - - - - - - - - Και αυτοί θύματα στο Ολοκαύτωμα 

- - - - - Σο αντίθετο του μισώ (αντίστροφα) 

- - - - - - 
Μεγάλος Προφήτης των Ιουδαίων 

- - - - - 
Σο ………….. του Δαβίδ, εβραϊκό σύμβολο  



Οι απαντήσεις στην ακροστιχίδα 

 

 
 

 
«Η Επξώπε πξέπεη λα νηθνδνκήζεη πνιηηηθή κε έκθαζε ζηε 

Δεκνθξαηία θαη ζηνλ άλζξωπν, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 
αληζόηεηεο πνπ επλννύλ ην Ναδηζκό, 

γηα λα κελ έξζνπλ μαλά Οινθαπηώκαηα.» 

Πξνθόπεο Παπιόπνπινο, Πξόεδξνο ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο

Ο ΡΑΒΙΝΟ  Ο εβραίος ιερέας με άρθρο, ΟΡΑΒΙΝΟ 

ΛΑΟ 
Οι Ισραηλίτες αγαπημένος του Θεού ΛΑΟ  

Ο ΡΑΣΙΜΟ Οδηγεί στην εξόντωση ανθρώπων με 

άρθρο: 

Ο ΡΑΣΙΜΟ  

ΚΙΠΑ 
Εβραϊκό καπέλο, συμβολίζει πως ο 

άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τη σκεπή 

του Θεού, ΚΙΠΑ  

ΑΝΝΑ    ΥΡΑΝΚ  Σο ημερολόγιό της ΑΝΝΑΥΡΑΝΚ 

αναφέρεται στους διωγμούς των Εβραίων 

(Λ)ΥΦΝΙΑ Επτάφωτη ΛΤΦΝΙΑ φωτίζει, λέγεται 

Μενορά (ακέφαλη) 

ΤΙΓΓΑΝΟΙ Και αυτοί θύματα στο Ολοκαύτωμα, 

ΣΙΓΓΑΝΟΙ 

ΩΠΑΓΑ Σο αντίθετο του μισώ (αντίστροφα), 

ΑΓΑΠΩ 

ΜΩΤΗ  
Μεγάλος Προφήτης των Ιουδαίων, 

ΜΩΤΗ 

ΑΣΡΟ 
Σο ΑΣΡΟ του Δαβίδ, εβραϊκό σύμβολο  



Οι εργασίες των μαθητών & μαθητριών της ΣΤ1΄ τάξης  

του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας Βόλου 

 

την πρώτη εικόνα βλέπω τέσσερα παιδιά, δυο αγόρια και 

δυο κορίτσια, που είναι Εβραίοι. τέκονται μπροστά στον 

φωτογράφο για να τους βγάλει μια φωτογραφία. Όλοι 

φορούν τα καλά τους ρούχα. Σα αγόρια ναυτικά και τα 

κορίτσια άσπρα φορέματα. Νιώθουν χαρά, γιατί ο 

φωτογράφος ήταν κάτι σπάνιο εκείνη την εποχή. 

 

τη δεύτερη εικόνα βλέπω πολλούς Εβραίους που είναι 

πίσω από συρματοπλέγματα. Όλοι φορούν την ίδια ριγέ 

στολή. Νιώθουν φόβο και αγωνία για το τι έχουν να 

αντιμετωπίσουν μετά… 

 

Μια ηλιόλουστη μέρα τέσσερα παιδιά, ο Ααρών, ο Ηλίας, η άρα και η Ρεβέκκα, 

φόρεσαν τα καλά τους και μαζί με τους γονείς τους πήγαν στον φωτογράφο. 

Ο Ααρών, που ήταν ο πιο μικρός στην οικογένεια, στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός. 

Σελικά πήγε με κρύα καρδιά. το τέλος όμως είδε ότι τσάμπα δεν ήθελε να πάει. 

Έβγαλε μια ωραία φωτογραφία με τα τρία του αδέρφια. 

Σηέλιορ Αποζηολακόποςλορ-Φούζκηρ 

 

Είναι το πριν και το μετά. την πρώτη φωτογραφία τα παιδιά είναι καλοντυμένα και 

χαρούμενα. την άλλη φωτογραφία βλέπουμε τα παιδιά να είναι λυπημένα, 

φοβισμένα και παγιδευμένα πίσω από συρματοπλέγματα, ντυμένα με παλιόρουχα. 

Γημοζθένηρ Καηζιλούληρ 



την εικόνα 1. τα αγόρια φορούν ναυτικά και τα κορίτσια φορούν άσπρα φορέματα 

και φιόγκους στο κεφάλι. Νιώθουν χαρούμενα. 

την εικόνα 2. τα παιδιά φορούν τα ίδια ρούχα, τα οποία είναι κουρέλια. Αγωνιούν 

και φοβούνται. 

Μια ηλιόλουστη μέρα τα τέσσερα αδέλφια πηγαίνουν στο φωτογραφείο με τον 

μπαμπά τους. Μετά τη φωτογράφιση βγαίνουν έξω για να παίξουν. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού,  ένας Γερμανός στρατιώτης τα συλλαμβάνει. Σα οδηγεί μαζί 

με τον μπαμπά σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σους είπαν ότι θα τους πάνε κάπου 

που θα ζήσουν καλύτερα. Όμως δούλευαν πολύ σκληρά και με λιγοστό φαγητό… 

Αλέξηρ Ανδπεόγλος  

την εικόνα 1. βλέπω τέσσερα Εβραιόπουλα που φοράνε ωραία ρούχα. Σα αγόρια 

φοράνε τα ναυτικά τους και τα κορίτσια είναι ντυμένα με δαντελωτά φορέματα και 

έχουν φιόγκους στα μαλλιά τους. 

Σα παιδιά φαίνονται χαρούμενα αλλά και με απορία, που τα βγάζουν φωτογραφία. 

την εικόνα 2. βλέπω παιδιά με παλιά κουρελιασμένα ρούχα. Όλα τα ρούχα έχουν 

ρίγες. Σα παιδιά φαίνονται θλιμμένα και φοβισμένα γιατί δεν ξέρουν τι τα περιμένει. 

Είναι πίσω από τα σύρματα, δεν τα αφήνουν να βγουν έξω… 

Νίκη Σούπα  

 

την πρώτη φωτογραφία βλέπω τέσσερα χαρούμενα Εβραιόπουλα με τα ωραία τους 

ρούχα. Σα κορίτσια με άσπρο φόρεμα και φιόγκους στα μαλλιά. Σα αγόρια με τα 

ναυτικά τους. Είναι η άρα, η Υλώρα, ο Μισέλ και ο Ηλίας. 

Οι γονείς τους τούς πήγαν στο φωτογραφείο. Ήθελαν να βγάλουν μια αναμνηστική 

φωτογραφία. Σα παιδιά απορούσαν. Δεν είχαν ξαναδεί φωτογραφική μηχανή. Ήταν 

η πρώτη τους φορά σε φωτογραφείο… 

τη δεύτερη φωτογραφία βλέπω πολλά λυπημένα παιδιά. Όλα φοράνε τα ίδια 

κουρελιασμένα ρούχα. Είναι στεναχωρημένα, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει και 

προχωράνε με φόβο προς το άγνωστο…  

Έλενα Κωζηοπούλος 



Είναι η άρα και η Ρεβέκκα, ο όλων και ο αμουήλ. Είναι η ώρα να βγάλουν μία 

φωτογραφία όλοι μαζί. 

-Βαριέμαι. Πάμε σπίτι. 

-Κάνε υπομονή αμουήλ, μία ακόμα. 

-άρα άμα πάμε σπίτι να σου φτιάξω τα μαλλιά; 

-Ναι, Ρεβέκα. 

Μετά από μία εβδομάδα μπαίνουν στο σπίτι τους τρεις άντρες ψηλοί με γένια 

μακριά. 

-Γιατί γελάει η μαμά μας; 

-Δεν ξέρω, αλλά κάτι καλό της είπαν και γελάει. 

-Μαμά, τι σου είπανε αυτοί οι άντρες; 

-Σίποτα παιδί μου. Νομίζω πως θα πρέπει να φύγουμε. Θα πάμε κάπου καλύτερα. 

-Σι ωραία. 

Φωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει φεύγουν χαρούμενοι… 

Γλςκεπία Δπιθανείος 

 

 

-Σι είναι φωτογραφία άρα; 

-Δεν ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που βγάζω. 

-Νομίζω πως είναι ένα μηχάνημα που μετά βγάζει τον 

εαυτό μας στο χαρτί. 

-Μα Ηλία, πώς γίνεται να είμαστε πάνω στο χαρτί; 

-Δεν είμαι σίγουρος, κάτσε να ρωτήσω τον Μανώλη. Αυτός 

τα γνωρίζει όλα. 

- Θα πονέσει; 

-Όχι Ρεβέκκα, μη φοβάσαι. ρώτησα τον Μανώλη και είπε 

ότι απλώς θα δούμε ένα φως και ύστερα ο εαυτός μας θα 

είναι ζωγραφισμένος στο χαρτί. 

Μετά από λίγη ώρα… 

-Έτοιμοι παιδιά; Θα μετρήσω μέχρι το τρία και θα χαμογελάσετε. Ένα, δύο, τρία! 

-Ουάου! άρα είναι μαγικό. 



-Ναι, μάλλον… 

-Κρυώνω 

-Κι εγώ το ίδιο. Υοβάμαι… 

-Σι θα απογίνουμε; Θα βγούμε ποτέ από εδώ; 

-Δεν ξέρω. Είναι πάντως το πιο 

τρομακτικό μέρος που έχω δει. 

-Πού είναι οι γονείς μας; 

-Θέλω να φύγω… 

-Γιατί μας έχουν φυλακισμένους; 

-Σι θέλουν από ‘μας; Έχουμε κάνει 

κάτι; 

-Έχω αγωνία. Λες να μας σκοτώσουν; 

-Όλα μπορούν να γίνουν. Αυτοί δεν 

είναι άνθρωποι… 

-Μας συμπεριφέρονται σαν ζώα. Λες 

και εμείς ζούμε για να μας βάζουν να 

κάνουμε τις δουλειές τους… 

Γιάννηρ Αποζηολακόποςλορ-Φούζκηρ 

 
-Πιστεύετε πως κάποια μέρα θα μας πάρουν και μας για το στρατόπεδο; 

-Δεν ξέρω. Δε θέλω να γίνει ποτέ αυτό. 

-Ούτε εγώ το θέλω, Ρεβέκκα. 

-Καλύτερα να μη σκεφτόμαστε τι θα γίνει στο μέλλον. 

-υμφωνώ Ααρών. Θέλετε να πάμε να παίξουμε έξω στον κήπο; 

-Ναι πάμε… 

Κατά το σούρουπο η μαμά των παιδιών τα φωνάζει να μπουν μέσα, γιατί άρχισε να 

βραδιάζει. Ο Ηλίας μόλις μπήκε μέσα ρώτησε τη μαμά του. 

-Μαμά πιστεύεις πως κάποια μέρα θα μας πάρουν σ’ αυτό το στρατόπεδο που όλοι 

μιλάνε; 

-Μην ανησυχείς Ηλία μου. εγώ κι ο μπαμπάς σου θα σας προστατεύσουμε. Μην 

ανησυχείς. 



Αργότερα τα παιδιά πέφτουν για ύπνο στα δωμάτιά τους. Σο επόμενο πρωί η άρα 

ξυπνάει πρώτη και φωνάζει στα αδέρφια της: 

-Παιδιά, παιδιά ξυπνήστε. Βρισκόμαστε σε ένα τρένο. 

-Σι, πού είμαι, λέει η Ρεβέκκα. 

-Πού είμαστε;  

--Βρισκόμαστε σε ένα τρένο. 

-Πού είναι οι γονείς μας; 

-Δεν ξέρω Ηλία, πριν λίγο ξύπνησα. 

-Πού πηγαίνουμε; 

-Νομίζω πηγαίνουμε σ’ αυτό το στρατόπεδο, που μιλούσαμε χτες.   

-Ωχ, όχι δε θέλω να πάω εκεί, λέει ο Ηλίας. 

Μετά από πολλές ώρες το τρένο σταματάει μπροστά σε ένα στρατόπεδο. Σα παιδιά 

κατεβαίνουν από το βαγονέτο. Υοβισμένα περπατούν προς τα μέσα. Γερμανοί 

στρατιώτες τους φέρνουν φόρμες να φορέσουν. 

-Δε μου αρέσουν καθόλου αυτές οι φόρμες. Δε θέλω να τη φορέσω, λέει η Ρεβέκκα. 

Εκεί τους φέρονται σκληρά. Σα παιδιά δεν αντέχουν. Κάποια μέρα ανακάλυψαν ένα 

κρυφό πέρασμα και κατάφεραν να το σκάσουν παρέα με τους γονείς τους, που τους 

είχαν βρει μέσα στο στρατόπεδο… 

Κεπαζία Καμινάπη 

 

 
 

Φτύπησε το κουδούνι. ηκώθηκα να πάω να δω ποιος μας ζητούσε μεσημεριάτικα. 

«Έρχομαι σε λίγο» φώναξα. «υνεχίστε να τρώτε, μη με περιμένετε». «Μαμά, έλα 

εδώ! Μου έπεσε το πιρούνι και δεν το φτάνω» κι άρχισε να κλαίει ο Ααρών. «Έλα 

αγόρι μου, είναι κάτω από την καρέκλα σου».  «Άσε τη μαμά να πάει», είπε ο 

Μανόλης. «Μην αργήσεις μαμά! Πρέπει όταν τελειώσω να μου δέσεις την καινούρια 

μου κορδέλα, που μου πήρε η θεία Υλώρα», παραπονέθηκε η Ρεβέκκα μου. «Ναι, ναι 

φυσικά κορούλα μου». 

Σο κουδούνι ξαναχτύπησε. Κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες μα παραλίγο να 

σκοντάψω  πάνω σε ένα κολιέ της Ρεβέκκας. Υοβόμουνα. Δεν ήξερα τι περιμένει την 

οικογένειά μου. 



-Η κυρία  Ρεβίν; Με ρώτησε ο κύριος που στεκόταν μπροστά μου. 

-Ναι, τι θα θέλατε; 

-Ετοιμάστε τα πράγματά σας, μέχρι πενήντα οκάδες. Αύριο νωρίς το πρωί να είστε 

όλοι στο σταθμό. Θα περάσει ένα τρένο να σας πάει… σε καλύτερο μέρος, για να 

έχετε οι Εβραίοι ένα… καλύτερο μέλλον, μου είπε σοβαρά. 

Ενθουσιάστηκα και μόνο που το άκουσα. Αχ τι ωραία νέα που μας φέρνετε. 

Δεχόμαστε, είπα και υπέγραψα σε ένα χαρτί, που μου έδωσε. Δεν καταλάβαινα τι 

έγραφε. Ήταν μια γλώσσα ξένη σε μένα. Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα να πω 

τα ευχάριστα νέα στην οικογένεια. «Μανόλη! Δεν θα το πιστέψετε, μετακομίζουμε. 

Για ένα καλύτερο μέλλον! Αύριο θα φύγουμε νωρίς το πρωί». 

Σα παιδιά χάρηκαν μα ο Μανόλης ανησυχούσε… 

Δεν το πιστεύω! Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν άκουσα τον Μανόλη. Πού βρίσκομαι; 

Είμαι σε ένα μέρος περιφραγμένο με συρματοπλέγματα. Δεν ξέρω τι φοράω! Κάτι 

απαίσιες πιτζάμες από κουρέλια. Είμαι ξυπόλητη. Μου τα πήραν όλα. Σα παιδιά μου 

δεν ξέρω πού είναι. Δεν μπορώ άλλο… Δεν είναι δίκαιο… Κάποια μέρα οι Γερμανοί 

θα καταλάβουν το λάθος τους… 

Άννα Ρόοςζ Κοςθοςπίδος 

 

 

Η πρώτη εικόνα δείχνει τέσσερα εβραιόπουλα. Σα αγόρια 

φοράνε τα ναυτικά τους και τα κορίτσια φοράνε άσπρα 

φουστάνια και άσπρους φιόγκους στα καλοφτιαγμένα 

μαλλιά τους. Είναι χαρούμενα γιατί είναι καλοντυμένα 

και έχουν τους γονείς τους. την ουσία τα έχουν όλα.  

 

τη δεύτερη εικόνα απεικονίζονται παιδιά φυλακισμένα 

σε ένα στρατόπεδο. Υοράνε όλα τα ίδια ρούχα της 

φυλακής. Είναι λυπημένα γιατί δεν έχουν φαγητό, είναι 

φυλακισμένα, πιθανόν δεν έχουν γονείς και γιατί τους 

μένει λίγος χρόνος ζωής. 

Βαζίληρ Καλόγηπορ 

 



Μισέλ: Γιατί μας βγάζουν φωτογραφία; 

αμουήλ: Δεν ξέρω… 

Ααρών: Παιδιά τι κάνουμε;  

άρα: Κράτα την ψυχραιμία σου Ααρών. 

Μετά από τρεις ώρες  

Μισέλ: Πού βρισκόμαστε; Υοβάμαι… 

αμουήλ: Δεν ξέρω. 

Ααρών: άρα, μην κλαις.  

άρα: Υοβάμαι κι εγώ… 

αμουήλ: Είμαστε μάλλον σε φυλακή. Οι 

Γερμανοί μας έφεραν εδώ. 

Ααρών: Δείτε γύρω σας, όλοι φοράνε 

ασπρόμαυρα ρούχα με ρίγες. 

Μισέλ: Και εμείς τα ίδια ρούχα φοράμε… 

Σα παιδιά θα βρουν τη μητέρα τους, που είχαν χάσει, μέσα στο στρατόπεδο. 

Μαμά Ρεβέκκα:  Μη φοβάστε παιδιά μου, τώρα είμαστε όλοι μαζί. Θα φύγουμε από 

εδώ… 

Ήταν τα τελευταία λόγια της μαμάς Ρεβέκκας, γιατί της αφαίρεσαν τη ζωή. Σα 

παιδιά ευτυχώς σώθηκαν χάρη στον αμουήλ, που είχε βρει ένα σχέδιο…  

Δπίνα Αλεξίος 

 

 

Σέσσερα παιδιά μαζί με τους γονείς τους πάνε να φωτογραφηθούν. Είναι όλοι 

καλοντυμένοι. τον δρόμο συναντούν Γερμανούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν 

ανθρώπους. Ένας  στρατιώτης ζητά από τον πατέρα να τον ακολουθήσει. Η μαμά 

συνεχίζει τον δρόμο για το φωτογραφείο. Σα παιδιά ρωτούν συνέχεια γι’ αυτό που 

είχαν δει. 

-Μαμά, γιατί πήραν αυτούς τους ανθρώπους; 

-Δεν ξέρω παιδάκι μου. 

-Και τον μπαμπά γιατί τον πήραν; 



-Μόλις τον δούμε θα τον ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σώρα μαζέψτε τα πράγματά 

σας. Σελειώσαμε με τη φωτογράφιση, πρέπει να πάμε σπίτι. 

-Δε θέλω να φύγω. Δε θέλω να δω πάλι τους στρατιώτες. Εδώ νιώθω πιο ασφαλής, 

φώναξε ο όλων. 

-Πάμε παιδιά μου. Θα είμαστε και στο σπίτι ασφαλείς. 

τον δρόμο δυο γερμανοί τους σταμάτησαν και τους έκαναν ερωτήσεις. 

-Πού πάτε; 

-πίτι μας, είπε δειλά δειλά η μητέρα. 

-Σαυτότητα… 

Σους πήραν και τους πέντε μαζί και τους οδήγησαν στον σταθμό του τρένου. Πήγαν 

στο Άουσβιτς. 

Ένας μήνας είχε περάσει από τότε που είχαν βγάλει την τελευταία τους φωτογραφία. 

Ώσπου μια μέρα στα σύρματα του στρατοπέδου ήρθε ο ίδιος φωτογράφος. Αυτή τη 

φορά αναγκασμένος να φωτογραφίσει όχι τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών, 

αλλά τα λυπημένα και τα απογοητευμένα… 

Καηεπίνα Καπακονηάκη 

 
αμουήλ: Μαμά, γιατί μας είπαν οι Γερμανοί να 

πάρουμε τα προσωπικά μας πράγματα και μας φέρανε 

εδώ; 

άρα (μαμά): Δεν ξέρω παιδί μου. Νομίζω δεν είναι για 

το καλό μας… 

Μισέλ (μπαμπάς): Μου είπανε  ότι θα κάνουμε κάποιες 

σκληρές δουλειές και το βράδυ θα κάνουμε ένα μπάνιο. 

Όταν έφτασε το βράδυ τους πήρανε όλους μαζί και τους 

πήγανε να κάνουν μπάνιο. Σο μέρος εκείνο μύριζε πολύ 

άσχημα. Είχαν ρίξει αέρια που έκοβαν το νήμα της ζωής. 

Μπήκαν αλλά δε βγήκαν… 

                                                                                                                            Αζπαζία Σιάππα  

  



Δευτέρα 5 Υεβρουαρίου 2018 
 

Αγαπητή κ. Βάσω Σταματίου, 
 
  Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Σ1΄ τάξης του 6ου Δημοτικού 
χολείου Ν. Ιωνίας Βόλου. ας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να μας 
διηγηθείτε με λίγα λόγια για το τι έγινε στο Άουσβιτς. 
  Ο δάσκαλός μας μάς μίλησε για το Ολοκαύτωμα και μας είπε  λίγα πράγματα 
για τη ζωή σας και για το βιβλίο που γράψατε. Μάθαμε για την περιπέτεια 
που είχατε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών. Η ιστορία σας μας 
συγκίνησε πολύ. Λυπούμαστε πολύ για τα δύσκολα χρόνια που περάσατε τότε. 
Είναι πολύ φοβερό αυτό που σας συνέβηκε μα και πολύ άδικο. 
  Αναρωτιόμαστε πώς ήταν τότε εκείνα τα χρόνια στο Ολοκαύτωμα και πώς 
νιώθατε να είστε φυλακισμένη και να μεταφέρεστε  από στρατόπεδο σε 
στρατόπεδο με έναν καινούριο αριθμό.  Είστε μια ηρωίδα που ζήσατε όλο 
αυτό. 
  Επειδή διαβάσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σας, θα θέλαμε να 
σας ρωτήσουμε πόσα χρόνια ήσασταν στα στρατόπεδα και πόσο δύσκολες 
ήταν οι συνθήκες; Πώς σας συμπεριφέρονταν στο στρατόπεδο του Άουσβιτς;  
Όταν γυρίσατε πίσω στη Θεσσαλονίκη ήταν εύκολα τα πράγματα για σας; 
Πώς σας συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι όταν σας έβλεπαν; 
  Θα μας άρεσε να διαβάσουμε το βιβλίο σας για να μάθουμε περισσότερα για 
το Ολοκαύτωμα αλλά και για τη ζωή σας, γιατί είναι καλύτερα να ξέρουμε τι 
συνέβη τότε για να μην ξανασυμβούν στο μέλλον. Η γνώμη μας είναι ότι ο 
φασισμός δεν πρέπει να υπάρχει. 
  Εμείς τα παιδιά θα κάνουμε ότι μπορούμε, ώστε το μέλλον να είναι ειρηνικό 
και χωρίς αδικίες και όλοι να είμαστε ίσοι και αγαπημένοι ανεξαρτήτως 
εθνικότητας και καταγωγής. 
  Θα θέλαμε να έρθετε στην τάξη μας για να μας μιλήσετε για τη ζωή σας. 
Γνωρίζουμε πως αυτό είναι δύσκολο για σας. 
  ας ευχόμαστε να τα χιλιάσετε και να είστε πάντα καλά. 

 

Με εκτίμηση 
 

Οι μαθητές – μαθήτριες της ΣΤ1΄ τάξης 
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας Βόλου 

 
Αλεξίου Ερίνα, Ανδρεόγλου Αλέξης, Αποστολακόπουλος-Φούσκης Γιάννης, 

Αποστολακόπουλος-Φούσκης Στέλιος, Επιφανείου Γλυκερία, Καλόγηρος Βασίλης, 
Καμινάρη Κερασία, Καρακοντάκη Κατερίνα, Καρανίκα Φωτεινή, Κατσιλούλης Δήμος, 

Κουθουρίδου Άννα-Ρόουζ, Κωστοπούλου Έλενα, Σαργαντάνης Κωνσταντίνος,  
Σιάρρα Ασπασία, Σούρα Νίκη & Τσούτσα Μαρία 







 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 

Εθδήιωζε γηα ηελ Εζληθή Ηκέρα Μλήκες Ειιήλωλ Εβραίωλ 
Μαρηύρωλ θαη Ηρώωλ ηοσ Οιοθασηώκαηος 
Βόιος, 3/2/2019:Το άλακκα ηοσ 7οσ θερηού ζηελ επηάθωηε 
ιστλία, ηε Μελορά, από καζήηρηες ηοσ 6

οσ
 Δεκ. Στοιείοσ Ν. 

Ιωλίας Βόιοσ καδί κε ηολ δάζθαιό ηοσς. 
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