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Διδάσκοντας  

για το Ολοκαύτωμα 
 

 

 

χολική χρονιά 2019-20 



 

Η παρούσα εργασία προσφέρεται  

στην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων,  

κα. Κεραμέως Νίκη 

 ως ενθύμιο της επίσκεψής της στον Βόλο. 

                                                                                      Βόλος, 8 Μαρτίου 2020 

                                                                                            Η Διευθύντρια του Σχολείου 

 
                                                                                                    Ξανθοπούλου Αγάπη 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΘΔΜΑ: «Δθδειώζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Ηκέξα Μλήκεο  

ηνπ Οινθαπηώκαηνο - 27 Ιαλνπαξίνπ η.έ.» 

ηελ 20ε ύλνδν ηεο Μόληκεο Γηάζθεςεο ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15-17 Οθησβξίνπ 2000 ζηελ Κξαθνβία, πηνζεηήζεθε ε πξόηαζε γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε Ζκέξαο γηα ηε Μλήκε ηνπ Οινθαπηώκαηνο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εγθιεκάησλ θαηά 

ηεο αλζξσπόηεηαο ζηα ζρνιεία (άξζξν 9 ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο). Ζ Διιεληθή 

Βνπιή κε ην λόκν 3218/2004 (ΦΔΚ Α’ 12) θαζηέξσζε ηελ 27ε Ηαλνπαξίνπ σο εκέξα κλήκεο ησλ 

Διιήλσλ Δβξαίσλ καξηύξσλ θαη εξώσλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο. ην πιαίζην απηό, θαινύληαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηελ Γεπηέξα 27 Ηαλνπαξίνπ 2020 λα αθηεξώζνπλ δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο ζε 

εθδειώζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ πξναλαθεξόκελε Ζκέξα Μλήκεο. 

                                                                                                                                 Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ  

                                                                                                                               ΝΗΚΖ ΚΔΡΑΜΔΩ 



6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΤ 

Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα 

3η συνεχή χρονιά 
 

Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Crocus (Δθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο 

 Ηξιαλδίαο γηα ην Οινθαύηωκα) ζηε Σ΄ ηάμε 

Αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «Αστεράκι μου...» ηεο Εσήο Γεξνζηάζε ζηε Γ1΄ ηάμε 

Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Σ΄ ηάμεο δσγξαθίδνπλ γηα ην  Ολοκαύτωμα 

Ζ θ. Λίνα Λευή-αμπεθάι, απόγνλνο νκήξσλ & κέινο ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλόηεηαο Βόινπ,  αθεγείηαη στη Σ΄ τάξη την ιστοπία των γονιών τηρ, 

«Από την Κέρκυρα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης...», 27/1/2020                                                                                                                             



Γηα λα εληζρύζνπκε ηηο αλακλήζεηο καο 

ρξεηάδεηαη λα ζθεθηόκαζηε  

θαη λα πξάηηνπκε. 

Όηαλ ζθεθηόκαζηε ζρεηηθά  

κε ην ηη έρνπκε δηαβάζεη ή κάζεη 

απηά γίλνληαη κέξνο ηεο κλήκεο. 

27
ε
 Ιαλνπαξίνπ-Γηεζλήο Ηκέξα Μλήκεο 

γηα ηα Θύκαηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο 



 

 

Οη λαδί Γεξκαλνί ζθόηωζαλ ηνπο Δβξαίνπο  

όρη γηαηί έθαλαλ θάηη ελαληίνλ ηνπο, 

αιιά απιώο θαη κόλν γηαηί  

ήηαλ Δβξαίνη. 

 

  



 

 

Ο θόζκνο καο ήηαλ έλαο θόζκνο  

λεθξώλ θαληαζκάηωλ. 

Τν ηειεπηαίν ίρλνο πνιηηηζκνύ   

έζβεζε κέζα καο θαη γύξω καο. 

Primo Levi 



 

 

 

 

«Γε κηζώ, αιιά δελ μερλώ...» 

 

 Μαηζίιδε Μηδάλ-Λεπή 

 



Μηα  καηηά  ζηελ  Ιζηνξία.. .  

Σο 1933, ο εβραϊκός πληθυσμός της Ευρώπης ήταν πάνω από 9.000.000 

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων Εβραίων ζούσε σε χώρες που βρίσκονταν  

κάτω από την κατοχή ή την επιρροή της Ναζιστικής Γερμανίας  

(το Σρίτο Ράιχ) κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.  

Μέχρι το 1945, οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους  

είχαν πλέον δολοφονήσει  

τα δύο τρίτα των Εβραίων της Ευρώπης. 

 Επίσης θύματα του ναζιστικού ρατσισμού ήταν 

 200.000 Ρομά (Σσιγγάνοι).  

200.000 άτομα με νοητικές και φυσικές αναπηρίες, 

 κυρίως γερμανικής καταγωγής που ζούσαν σε άσυλα. 



Γενοκτονία - Ολοκαύτωμα 

Η γενοκτονία είναι ο μερικός ή ολικός αφανισμός  

μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας. 

Σο Ολοκαύτωμα  

ήταν μια πρωτοφανής 

γενοκτονία  

με στόχο να αφανίσει  

τους Εβραίους της Ευρώπης  

και όλα τα ίχνη  

της ιστορίας, της μνήμης  

και του  πολιτισμού τους.



Ο η  Δ β ξ α ί ν η  η ν π  Β ό ι ν π  

Καηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν πνιέκεζαλ ζην κέηωπν 71 Δβξαίνη ηνπ Βόινπ. 

Σθνηώζεθε ζην πεδίν ηεο κάρεο έλαο ελώ άιινη δύν έκεηλαλ αλάπεξνη. 

Τνλ Απξίιην ηνπ 1941  ε πόιε ηνπ Βόινπ πέξαζε ζηα ρέξηα ηωλ Ιηαιώλ. 

Οη Δβξαίνη δελ αληηκεηώπηζαλ άκεζν θίλδπλν. 

Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1943 ν Βόινο βξέζεθε ππό ηελ θαηνρή ηωλ Γεξκαλώλ. 

Τα πξώηα αληηεβξαϊθά κέηξα εθδειώζεθαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1943. 

Σηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1944 ζπλειήθζεζαλ 

θαη ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο. Δμνληώζεθαλ 155 Δβξαίνη. 

Φάξηο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αξρηξαβίλνπ Πεζζάρ, ηνπ κεηξνπνιίηε Ιωαθείκ 

θαη ηνπ ΔΑΜ  θπγαδεύηεθαλ αξθεηνί Δβξαίνη ζην Πήιην 

θαη ζώζεθαλ από ην Οινθαύηωκα. 

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


Ο ι  ε π ι ζ ή σ α ν τ ε ς . . .  

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι  

οι οποίοι επέζησαν  

του πολέμου και των ναζιστικών στρατοπέδων.  

Πολλοί από αυτούς αποκαλούνταν Εκτοπισθέντες.  

Αυτοί φιλοξενήθηκαν σε στρατόπεδα Εκτοπισθέντων Ατόμων 

 μέχρι να επαναπατριστούν στις πατρίδες τους. 

Οι Εβραίοι επιζήσαντες είχαν χάσει τα σπίτια τους  

και όλα ή τα περισσότερα μέλη των οικογενειών τους είχαν σκοτωθεί.  

Δεν είχαν πουθενά και σε κανέναν να πάνε.  

Έφτιαξαν νέα σπίτια σε νέα εδάφη... 



Η  Ι σ ρ α η λ ι τ ι κ ή  Κ ο ι ν ό τ η τ α  Β ό λ ο υ  

Από τον Β΄ αιώνα π.Φ. Εβραίοι ζούσαν στην αρχαία Δημητριάδα. 

Σον Α΄ αιώνα π.Φ. εμφανίζεται η παρουσία των Εβραίων στον Αλμυρό. 

Επιτύμβιες εβραϊκές επιγραφές της περιόδου 325-641 μ.Φ.  

στις Υθιώτιδες Θήβαις (Ν. Αγχίαλος) μαρτυρούν  

την ύπαρξη οργανωμένης εβραϊκής παροικίας με υναγωγή. 

Σην περίοδο της τουρκοκρατίας ιστορικοί και περιηγητές περιγράφουν τη ζωή 

των Εβραίων, γύρω από το τουρκικό κάστρο. 

Σο 1881, όταν ο Βόλος απελευθερώθηκε από την τουρκοκρατία, η Εβραϊκή 

Κοινότητα ήταν συγκροτημένη. Σα μέλη της συμμετείχαν ενεργά στην 

κοινωνική, εμπορική και οικονομική ζωή της πόλης.  

ήμερα η Κοινότητα, παρά το μικρό ανθρώπινο δυναμικό της, συνεχίζει την 

ιστορική διαδρομή της με ζωντάνια και δραστηριότητα.   



Υτιάχνουμε μια αφίσα χωρίζοντας τις λέξεις σε θετικές και αρνητικές 

πνηθηινκνξθία 

θαηαθύγην 

ξαηζηζκόο 

ζεβαζκόο 

δηαθξίζεηο 

δίωμε 

άζπιν  

έληαμε 

αζθάιεηα 

απνθιεηζκόο 
μελνθνβία 

γελνθηνλία 
θαινζύλε 



                     Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα «ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» 

-   - - - - - - -   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  

- - - -    Φ- - - - 
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  



Άκουσες μια αφήγηση ζωής από την κ. Λίνα Λευή-αμπεθάι,  

απόγονο ομήρων & μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.  

Γράψε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σου.  

Μπορείς να γράψεις και το δικό σου ποίημα. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γράψε ένα μήνυμα για το Ολοκαύτωμα 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

«Εβξαία δελ είκαη. Σν Οινθαύησκα δελ ην έρσ δήζεη, αιιά κεηά ηελ αθήγεζε θαη ην πνίεκα ηεο θπξίαο Λίλαο Λεπή-

ακπεζάη έλησζα πσο βξηζθόκνπλ εθεί. Εύρνκαη απηό πνπ έδεζαλ νη Εβξαίνη ηνπ Οινθαπηώκαηνο λα κείλεη ζηε 

κλήκε όισλ καο, ώζηε λα κελ επαλαιεθζεί απηό ην πξάγκα. ΕΙΡΗΝΗ ζε όινπο».    Έλενα 

                                                                                                                        

«Όηαλ άθνπζα απηή ηελ ηζηνξία έλησζα ιύπε θαη ζηελνρώξηα γη’ απηνύο πνπ ζθνηώζεθαλ. Λέκε ΟΧΙ ζηνλ ξαηζηζκό». 

Στέλλα 

«Όηαλ άθνπζα απηήλ ηελ αθήγεζε έλησζα ζπκό, γηαηί είλαη πνιύ άζρεκν λα βαζαλίδεηο θάπνηνλ. Σώξα μέξσ ηη 

ζεκαίλεη ην Οινθαύησκα ησλ Εβξαίσλ».       Άννα 

 

 «Λππάκαη πνιύ γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ βαζαλίζηεθαλ, ζαλαηώζεθαλ θαη θάεθαλ κέζα ζηα ζηξαηόπεδα 

ζπγθέληξσζεο. ΟΧΙ ζηε δηάθξηζε».        Αναστάσιος 

 

 «Πέξαζαλ πεξίπνπ 80 ρξόληα θαη αθόκα ππάξρνπλ καησκέλεο ςπρέο».         Όλγα 

«Ειπίδσ λα κελ μαλαζπκβεί θάηη ηέηνην ζην κέιινλ».           Θεόυιλος 

 

«ΟΧΙ ζηελ επαλάιεςε ηνπ Οινθαπηώκαηνο».     Φώτης 



 

«Παγθόζκηα ΕΙΡΗΝΗ θαη ΟΧΙ πόιεκνο. Κάησ ν ξαηζηζκόο».     Νίκος 

 

«Παξόιν πνπ δελ είκαη Εβξαίνο κε ηελ αθήγεζε ηεο θ. Λίλαο έλησζα ιύπε αιιά θαη θξίθε από ηηο πξαγκαηηθέο 

καξηπξίεο. Έλησζα αθόκα πσο είκαη ζπγγελήο ησλ Εβξαίσλ». 

 

«Η αθήγεζε πνπ παξαθνινύζεζα κε εληππσζίαζε θαη κε άγγημε ςπρηθά. Λππάκαη πνιύ γηα ηα θνξκηά πνπ θάεθαλ 

θαη ηηο ςπρέο πνπ αθαλίζηεθαλ».       Γέσποινα 

 

«Σν όηη ζθνηώζεθαλ 6.000.000 άηνκα είλαη πνιύ ζιηβεξό. Πηζηεύσ όηη ήηαλ άδηθν λα ζθνησζνύλ ηόζα άηνκα. Όηαλ ε 

θπξία Λίλα καο κηινύζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο κεηέξαο ηεο, ζπγθηλήζεθα θαη ζθεθηόκνπλ πσο ζα έλησζαλ νη άλζξσπνη 

πξηλ ηνπο ζθνηώζνπλ».         Γιάννης 

 

«Οη ηξαγηθέο απηέο ηζηνξίεο πνπ καο αθεγήζεθε ε θ. Λίλα Λεπή-ακπεζάη κνπ πξνθάιεζαλ ζιίςε. Πξαγκαηηθά ηελ 

επραξηζηώ πνιύ γηα ηηο επηπιένλ γλώζεηο πνπ κνπ πξόζθεξε γηα ην Οινθαύησκα ησλ Εβξαίσλ. ΟΧΙ ζηελ 

μελνθνβία».      Ζωή 

 



Λύπε, ζπκό 

κα, ηη λα θάλσ ‘γσ 

κε ηνύηε ηελ αγαλάθηεζε 

ηνλ ηξόκν, ηνλ ζπκό; 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

όρη δελ μερλάκε. 

                                        Άγγελος 

 

 Ειπίδσ κηα κέξα λα δνύκε εηξεληθά 

γέξνη, λένη θαη παηδηά όινη καδί 

άζρεηα από ζξεζθεία θαη θαηαγσγή. 

                                               Φίλιππος 

 

 

Σα κάηηα κνπ βνπξθώζαλε 

η’ απηηά κνπ ζπγθινλίζηεθαλ 

πώο κπόξεζαλ, πώο κπόξεζαλ 

κε θξίθε λα ζθνηώζνπλ. 

Όρη εγώ όκσο δελ κηζώ 

ΕΚΕΙΝΟ ζα ηνπο θξίλεη. 

Πνηέ κνπ όκσο δελ μερλώ 

ηη έθαλαλ εθείλνη. 

                                                           Βασιλική 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               Νίθνο 







 







Σο Ολοκαύτωμα στη Γ1΄ τάξη 

 Ανάγνωση του βιβλίου  

«Πώο λα κηιήζεηο ζηα παηδηά γηα ην νινθαύησκα. Πώο λα βάιεηο 

ζηελ παηδηθή ςπρή ηόζν ηξόκν θαη παξαινγηζκό; 

Γελ κπνξεί, ζα ππάξρεη ηξόπνο ζθέθηεθα θαη έλα θνπηί γεκάην 

ράξηηλα αζηέξηα ήξζε λα κε βγάιεη από ηελ δύζθνιε ζέζε. 

Έλα θνπηί γεκάην ράξηηλα παηδηθά αζηεξάθηα θαη έλα ξηγέ θόξεκα 

γίλνληαη ε αηηία γηα λα βγάιεη απ’ ηελ ςπρή ηεο ε πξνγηαγηά ηεο 

κηθξήο Ρεβέθθαο ηνλ ηξόκν θαη ηνλ παξαινγηζκό πνπ έδεζε ζηα 

ρξόληα ηεο θαηνρήο. Σα αγαπεκέλα ράξηηλα αζηεξάθηα πνπ κε ηόζε 

ραξά κάδεπε ζαλ έπαζιν ε θίιε ηεο εγγνλήο ηεο, θάζε θνξά πνπ 

ηελ επαηλνύζαλ, ηεο έθεξαλ ζηε κλήκε εηθόλεο πνπ είραλ θξπθηεί 

ζηα βάζε ηνπ κπαινύ ηεο θαη κεηακνξθώζεθαλ ζε ιέμεηο. Λέμεηο 

πνπ γλώξηζαλ ζηηο δύν θίιεο έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο πνπ όινη 

ζέινπκε λα κελ επαλαιεθζεί πνηέ.» 

 

 υμπλήρωση φύλλου εργασίας 

 



Έλα βηβιίν  ζηελ ηάμε καο . . .  

Να απαληήζεηο ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο κε νινθιεξωκέλεο πξνηάζεηο. 

Πώο απνθαινύζε ηελ Οπξαλία ε γηαγηά ηεο; ............................................................................ 

Ζ Οπξαλία ηη είρε καδέςεη κέζα ζε έλα θνπηί; ......................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Πνηα ήηαλ ε Ρεβέθθα; .................................................................................................................... 

Ξέξεηο, πνηα νλνκάδνπκε πξνγηαγηά; ......................................................................................... 

Ση έθαλε ε πξνγηαγηά ηεο Ρεβέθθαο ζαλ είδε έλα αζηεξάθη θνιιεκέλν ζην θόξεκα ηεο Οπξαλίαο; 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

Ση ζύκηζε ζηε κεγάιε γηαγηά ην αζηεξάθη ηεο Οπξαλίαο; 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Γηαιέγεηο θαη ζπκπιεξώλεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε 

( αζηέξη, Δπξώπε, πόιεκνο, θόβνο, Γε, Δβξαίνη, εθαηνκκύξηα) 

 

Πξηλ ρξόληα έλαο κεγάινο ........................................ μέζπαζε ζηελ .............................. 

Πείλα, .............................., θαηαζηξνθέο παληνύ. Οη θαηαθηεηέο πίζηεπαλ πσο νη  

............................................. δελ έρνπλ θακηά ζέζε πάλσ ζηε .................. Πσο ήηαλ βξόκηθνη, 

άρξεζηνη θαη πξέπεη λα ραζνύλ. Έηζη έβαιαλ ζε εθαξκνγή ην ζρέδηό ηνπο, πνπ αθάληζε 

..................................... Δβξαίνπο. Σν ...................... ήηαλ έλαο ηξόπνο γηα λα ηνπο μερσξίδνπλ. 



Η ακροστιχίδα ΑΣΕΡΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάλε κηα κηθξή δωγξαθηά πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο...  
 

 

 

 

 

Α  - - - - - -    Σα βλέπω τη νύχτα στον ουρανό. 

 - - - - - - - - - Σο Άουσβιτς ήταν ................... συγκέντρωσης.   

Σ   - - - -  Με αυτό οι κατακτητές μετέφεραν  την προγιαγιά 

της Ρεβέκκας σε στρατόπεδο. 

Ε - - - - - - τον πόλεμο χάθηκαν έξι εκατομμύρια ........... 

Ρ- - - - - -  Η φίλη της Ουρανίας ήταν η .......... 

Ι - - - - - Η χώρα που οι κάτοικοί της είναι Εβραίοι. 



 

Κάλε κηα κηθξή δωγξαθηά πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αιέμαλδξνο Γ1΄ 



Κάλε κηα κηθξή δωγξαθηά πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζεο... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκήηξεο Γ1΄ 



 

 

 

Ζ θ. Λίλα Λεπή-ακπεζάη αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηωλ γνληώλ ηεο, νκήξωλ ηνπ Άνπζβηηο 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ θ. Λίλα Λεπή-ακπεζάη κε ηε Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ θ. Ξαλζνπνύινπ Αγάπε & ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Εάρνπ Λακπξηλή,  Καλειιόπνπιν Αλαζηάζην, Παπιίδνπ Βάγηα, Σζηκπινύιε Γεξάζηκν 



 

 

Πξνζθέξνληαο ηελ εξγαζία ηνπ ρνιείνπ «Γηδάζθνληαο γηα ην Οινθαύηωκα» 

ζηνλ πξόεδξν ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλόηεηα θ. Μαξζέι νινκώλ. 

Μαδί θαη κέιε ηεο Κνηλόηεηαο, ν Γηεπζπληήο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Αικπξνύ θ. Βνϊβόλδαο ηαύξνο  

& ν Γηεπζπληήο ηνπ Ρ/ «Οξζόδνμε Μαξηπξία» ηεο Η.Μ. Γεκεηξηάδνο θ. Βαξαιήο Νηθόιανο 



  

 

 

ΣΔΔ Βόινπ, 2/2/2020, Ζκέξα Μλήκεο από ηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλόηεηα 

Εωγξαθηέο θαη πνηήκαηα ραϊθνύ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Σ΄ ηάμεο 

ηωλ ζρνιηθώλ εηώλ: 2017-18, 2018-19 & 2019-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν Αικπξνύ,3/2/2020, Ζκέξα Μλήκεο από ην 2ν Γπκλάζην Αικπξνύ 

 Εωγξαθηέο θαη πνηήκαηα ραϊθνύ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Σ΄ ηάμεο 

ηωλ ζρνιηθώλ εηώλ: 2017-18, 2018-19 & 2019-20 
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 ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 

 

Γηδάζθνληαο γηα ην Οινθαύηωκα 
ζηηο ηάμεηο: Γ1΄ & ΣΤ΄ 

 

Γηεπζύληξηα ρνιείνπ: Ξαλζνπνύινπ Αγάπε 
 

ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο & δξάζεσλ: Τζηκπινύιεο Γεξάζηκνο 
 

πκκεηνρή-αξσγή εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο & ησλ δξάζεσλ: 

Καλειιόπνπινο Αλαζηάζηνο & Παπιίδνπ Βάγηα 

 

Πεγέο 
Crocus - Δθπαηδεπηηθόο θάθεινο  (Δθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο Ηξιαλδίαο γηα ην Οινθαύηωκα) 

«Αζηεξάθη κνπ...» ηεο Εωήο Γεξνζηάζε από ηηο εθδόζεηο iWrite 
Ιζξαειηηηθή Κνηλόηεηα Βόινπ - http://jcvolos.gr/  

Πξνθνξηθή καξηπξία ηεο θ. Λίλα Λεπή-ακπεζάη 

 

Ηζηνζειίδα ρνιείνπ: http://6dim-n-ionias.mag.sch.gr/site 

http://jcvolos.gr/
http://6dim-n-ionias.mag.sch.gr/site

