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ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ 
Και το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 
ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ – ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 
 

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

«Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» (σχ. βιβλίο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΚΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, σελ. 48-51) 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 

Με αφορμή την 27η Ιανουαρίου, Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος (υπ’ αριθμ. 60/7 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών, 01.11.2005) αλλά και της ιδιαίτερες συνθήκες που επιβλήθηκαν από την 

πανδημία covid-19, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το ακόλουθο σχέδιο διαθεματικού 
μαθήματος κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

Διάρκεια μαθήματος: 4 διδακτικές ώρες 
Ηλικιακή ομάδα: Β και Γ Γυμνασίου 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

• Να έρθουν οι μαθητές/μαθήτριες σε γνωριμία με το κειμενικό είδος του ημερολογίου, 

μιας γνήσιας προσωπικής μαρτυρίας, γραμμένο από μια έφηβη στη ναζιστική 
Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1942) 
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• Να ανασυγκροτήσουν το ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το κείμενο. 

• Να οικειωθούν οι μαθητές/τριες με τις σκέψεις, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς 

μιας συνομήλικης τους, η οποία, παρά τη χρονική απόσταση των ογδόντα ετών, 
κατέγραψε στο προσωπικό ημερολόγιό της μια εικόνα της εφηβικής ψυχοσύνθεσης 

και των οικογενειακών της σχέσεων.  

• Να ενδυναμώσουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής 
νοημοσύνης.  

• Να γνωρίσουν πλευρές του Β Παγκοσμίου Πολέμου όπως η «Τελική Λύση».  

• Να εξοικειωθούν με το φαινόμενο του Ολοκαυτώματος, του Ναζισμού και εννοιών όπως 

ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η μισαλλοδοξία  και  ο ολοκληρωτισμός. 

• Να δουν τη μεγάλη ιστορία μέσα από την μικρο-ιστορία, την προσωπική μαρτυρία και 
το ατομικό βίωμα. 

• Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις έννοιες της διαφορετικότητας, του σεβασμού 

στην ετερότητα, της ανεκτικότητας, της πολυπολισμικότητας και της συνύπαρξης. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (πχ., ζωή, αξιοπρέπεια, 
ελευθερία, υγεία, εκπαίδευση), ότι αυτά ανήκουν στον καθένα, χωρίς κανενός είδους 

διάκριση. 

• Να αντιληφθούν, τέλος, τη σημασία της ατομικής ευθύνης και επιλογής του κάθε 
ενεργού πολίτη απέναντι στα αδυσώπητα διλήμματα που θέτει η ιστορία.  

 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 

 

Φύλλο εργασίας 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Άννα Φρανκ (1929-1945)  γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη και πέθανε σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, σε ηλικία 16 ετών. Ήταν κόρη του 
Γερμανοεβραίου επιχειρηματία Ότο Φρανκ, η οικογένεια του οποίου, μετά την κατάληψη 
της εξουσίας από τους Ναζί, μετανάστευσε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Οι Φρανκ, 
εξαιτίας του διωγμού των Εβραίων, κρύφτηκαν στην αποθήκη του εμπορικού τους 
καταστήματος και έζησαν εκεί μέχρι τον Αύγουστο του 1944, οπότε τους συνέλαβε η 
γερμανική αστυνομία. Οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς, όπου πέθανε η μητέρα της Άννας. Η 

ίδια και η αδερφή της πέθαναν από τύφο σε άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Επέζησε 
μόνο ο πατέρας, ο οποίος από Ολλανδούς φίλους της οικογένειας παρέλαβε το 
ημερολόγιο που είχε μαζί της η κόρη του στο κρησφύγετό τους. Το ημερολόγιο εκδόθηκε 
το 1947 και, με τη μεγάλη διεθνή απήχηση που είχε, έκανε γνωστή τη δοκιμασία του 
νεαρού κοριτσιού.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
 

1. Η Άννα Φρανκ καταφεύγει, όπως φαίνεται από το απόσπασμα, στο γράψιμο και στο 

διάβασμα. Ποια βαθύτερη ανάγκη την ωθεί σε κάθε περίπτωση;  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Ποιο είναι το δικό σας καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές;  

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

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

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

Αν κρατούσατε ημερολόγιο, ποια θέματα που σας απασχολούν θα αποτελούσαν την 

πρώτη ύλη για αυτό;   

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

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

2. Με ποιο περιστατικό ξεκινά η Άννα την καταγραφή στο ημερολόγιό της την 7η 

Νοεμβρίου 1942; Είναι σημαντικό γι’ αυτή και για ποιο λόγο;  

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

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

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

3. Ποια είναι η σχέση της Άννας  

• με τη μητέρα της 

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

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

• με τον πατέρα της 

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

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

• με την αδερφή της, την Μαργκότ 

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

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

Πώς, πιστεύετε ότι επιδρούν οι συνθήκες του εγκλεισμού στη διαμόρφωση των σχέσεων 

της Άννας Φρανκ με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της;  

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

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

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

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

 
4. Γνωρίζοντας την τραγική ιστορία της Άννας Φρανκ πώς θα ερμηνεύατε τη φράση 

«τελικά ξαναγυρίζω πάντα αυτόματα στο ημερολόγιό μου που είναι για μένα η αρχή και 
το τέλος….»  

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο του Γερμανού ιερέα Μάρτιν Νίμελερ (Martin 
Niemöller), γραμμένο το 1937: 

 

Στην αρχή ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους.  
Δεν ήμουν Εβραίος και δεν φώναξα .  
Μετά ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές.  
Δεν ήμουν κομμουνιστής και δεν φώναξα.  
Έπειτα ήρθε η ώρα των σοσιαλδημοκρατών.  
Δεν ανήκα σ’ αυτό το κόμμα  
και δεν έβρισκα λόγο να διαμαρτυρηθώ.  
Ακολούθησαν οι ομοφυλόφιλοι.  
Ούτε κι αυτό σκέφτηκα ότι με αφορούσε.  
Στο τέλος ήρθε η σειρά των τσιγγάνων.  
Ούτε και τότε βρήκα λόγια  
για να εκφράσω την αντίθεσή μου.  
Ο επόμενος στη σειρά ήμουν εγώ.  

Αλλά δεν υπήρχε κανείς για να φωνάξει.  
 

 

• Ποιες ακόμη ομάδες ανθρώπων περιθωριοποιούνται ή εξοντώνονται με την 

εφαρμογή της ρατσιστικής πολιτικής των Ναζί, σύμφωνα με το ποίημα; Ποιο είναι το 

κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών; 

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

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

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

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

• Ποια ανθρώπινη συμπεριφορά αποδοκιμάζεται στο ποίημα;  

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

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

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

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

•     Σε καταστάσεις σαν αυτές που περιγράφονται στο ποίημα, πόσα και ποια 

περιθώρια επιλογής έχει ένας άνθρωπος νομίζετε; 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 
 

A. KEIMENO 
Η έφηβη γερμανοεβραία Άννα Φρανκ (1929-1945) είναι ένα από τα γνωστότερα θύματα του 
«Ολοκαυτώματος», της συστηματικής εξόντωσης των Εβραίων της Ευρώπης στα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Την εποχή που κρυβόταν μαζί με τους δικούς της σε ένα σπίτι στο 
Άμστερνταμ έγραφε ένα ημερολόγιο (Ιούνιος 1941 – Αύγουστος 1944), απ̓ όπου και το ακόλουθο 
απόσπασμα. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942 

Έζησα στη Φρανκφούρτη ως τα τέσσερά μου χρόνια. Καθώς είμαστε εκατό τοις εκατό 
Εβραίοι, ο πατέρας μου ήρθε στην Ολλανδία το 1933, όπου διορίστηκε διευθυντής της 
ολλανδικής εταιρείας Οπέκτα, που ειδικεύεται στην παρασκευή μαρμελάδας […] 

Η ζωή μας είχε τα προβλήματα που μπορεί κανείς να φανταστεί, γιατί τα μέλη της 
οικογένειας που είχαν μείνει στη Γερμανία δε γλίτωσαν από τους αντι-εβραϊκούς νόμους του 
Χίτλερ. Το 1938, μετά τα πογκρόμ1, οι δυο μου θείοι, οι αδερφοί της μαμάς, δραπέτευσαν 
και βρέθηκαν σώοι και αβλαβείς στη Βόρεια Αμερική κι η γιαγιά μου ήρθε να εγκατασταθεί 

στο σπίτι μας. Ήταν τότε εβδομήντα τριών χρονών. 
Από το Μάη του 1940 κι έπειτα, τέρμα οι καλές εποχές, πρώτα ο πόλεμος, η 

συνθηκολόγηση, η είσοδος των Γερμανών, κι οι δυστυχίες μας, εμάς των Εβραίων, άρχισαν. 
Οι αντι-εβραϊκοί νόμοι διαδέχονταν αδιάκοπα ο ένας τον άλλον κι η ελευθερία των κινήσεών 
μας περιοριζόταν όλο και περισσότερο. Οι Εβραίοι πρέπει να φορούν το κίτρινο άστρο, οι 
Εβραίοι πρέπει να παραδώσουν τα ποδήλατά τους, στους Εβραίους απαγορεύεται να παίρνουν 
το τραμ, στους Εβραίους απαγορεύεται να κυκλοφορούν με λεωφορείο ή ακόμα και με 
ιδιωτικό αυτοκίνητο, οι Εβραίοι μπορούν να ψωνίζουν μόνο από τις τρεις ως τις πέντε, οι 
Εβραίοι μπορούν να πηγαίνουν μόνο σε Εβραίους κουρείς, στους Εβραίους απαγορεύεται να 
κυκλοφορούν στο δρόμο από τις οχτώ το βράδυ ως τις έξι το πρωί, στους Εβραίους 
απαγορεύεται να πηγαίνουν στα θέατρα, τους κινηματογράφους και τ’ άλλα μέρη ψυχαγωγίας, 
στους Εβραίους απαγορεύεται να πηγαίνουν στην πισίνα ή να παίζουν τένις, χόκεϊ ή άλλα 
σπορ, στους Εβραίους απαγορεύεται να κάνουν κωπηλασία, στους Εβραίους απαγορεύεται να 
επιδίδονται δημόσια σε οποιοδήποτε άθλημα, στους Εβραίους απαγορεύεται να στέκονται 
στον κήπο του σπιτιού τους ή των φίλων τους μετά τις οχτώ το βράδυ, στους Εβραίους 
απαγορεύεται να μπαίνουν σε σπίτια χριστιανών, οι Εβραίοι πρέπει να πηγαίνουν σε εβραϊκά 
σχολεία, και ούτω καθεξής, να πώς κουτσοζούσαμε και μας απαγόρευαν να κάνουμε το ένα ή 
το άλλο. Η Ζακ μου έλεγε πάντα: «Δεν τολμάω να κάνω πια τίποτα, φοβάμαι μήπως 
απαγορεύεται». 

 
1πογκρόμ: οργανωμένες μαζικές διώξεις κατά των Εβραίων  

 

Β. ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ: 

1. «είμαστε εκατό τοις εκατό Εβραίοι»: ο «Νόμος περί της ιδιότητας του πολίτη του Ράιχ», όριζε 
ως Εβραίο «οποιονδήποτε κατάγεται από τουλάχιστον τρεις παπούδες φυλετικά αμιγώς 
Εβραίους».  

Πόσο ξεκάθαρος είναι ο ορισμός του Εβραίου; Πόσο εύκολο ήταν να ξεφύγει κανείς από έναν 
τέτοιο ορισμό; 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. «ο πατέρας μου ήρθε στην Ολλανδία το 1933»: γιατί ο πατέρας Φρανκ εγκαταλείπει τη 
Γερμανία το 1933; Μόνο για δουλειά; Όχι! Το 1933 ανεβαίνει στην εξουσία στη Γερμανία το 
Ναζιστικό Κόμμα και ο Χίτλερ γίνεται απόλυτος δικτάτορας.  
Τι μας λέει αυτό; 

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

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

 
3. Παρατηρήστε τις δυο αφίσες δεξιά.  
Πώς παρουσιάζεται ο άριος Γερμανός και 
πώς ο Εβραίος;  
Τι επιδιώκεται κάθε φορά; 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 
4.  «δε γλίτωσαν από τους αντι-εβραϊκούς 
νόμους του Χίτλερ»: οι πρώτοι αντι-εβραϊκοί 
νόμοι στη ναζιστική Γερμανία εκδόθηκαν στη Νυρεμβέργη το 1935.  
Διαβάστε προσκετικά το Κείμενο και υπογραμμίστε όσους αντι-εβραϊκούς νόμους αναφέρει η 
ίδια η Άννα Φράνκ. 
Πώς διατυπώνονται οι αντι-εβραϊκοί νόμοι; Να σχολιάσετε τη γλώσσα με την οποία εκφέρονται. 
Διακρίνετε κάποιας μορφής κλιμάκωση στο περιεχόμενο αυτών των νόμων; 
 

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

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

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

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

5. «Το 1938, μετά τα πογκρόμ»: η Άννα εδώ αναφέρεται στο πρώτο μεγάλο πογκρόμ κατά των 
Εβραίων στη Γερμανία που έμεινε γνωστό ως «Νύχτα των Κρυστάλλων» (09.11.1938). με 
προτροπή του Χίτλερ, κάποιοι Ναζί βανδάλισαν, λεηλάτησαν ή πυρπόλησαν σχεδόν διακόσιες 
συναγωγές και χιλιάδες εβραϊκές επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. 
Μάλιστα, οι ίδιοι οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ένα τεράστιο πρόστιμο για τις 
ζημιές που προκάλεσαν άλλοι!  
Τι ήθελαν να πετύχουν οι Ναζί με αυτή την ενέργεια;  

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

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

6. «Από το Μάη του 1940 κι έπειτα, τέρμα οι καλές εποχές, πρώτα ο πόλεμος, η 

συνθηκολόγηση, η είσοδος των Γερμανών, κι οι δυστυχίες μας, εμάς των Εβραίων, άρχισαν.»: 
ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε 01.09.1939 με την εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην 
Πολωνία. Χρησιμοποιώντας την τακτική του «πολέμου-αστραπή», η Γερμανία νίκησε την 
Πολωνία (επίθεση τον Σεπτέμβριο του 1939), τη Δανία (Απρίλιος 1940), τη Νορβηγία (Απρίλιος 

Εικόνα, Εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29.01.2018, Τα 
πόστερ των ταινιών «Χανς Βέστμαρ: ένας από τους 

πολλούς» (1933), «Der ewige Jude» (1940). 

 



 

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Θ. Κεφαλά (ΠΕ02) Κ. Μπράβου (ΠΕ02) 

 

7 

1940), το Βέλγιο (Μάιος 1940), την Ολλανδία (Μάιος 1940), το Λουξεμβούργο (Μάιος 1940), 
τη Γαλλία (Μάιος 1940), τη Γιουγκοσλαβία (Απρίλιος 1941) και την Ελλάδα (Απρίλιος 1941). 
Σε όλες τις κατακτημένες περιοχές, εφαρμόστηκαν οι ρατσιστικοί αντι-εβραϊκοί νόμοι των 
Ναζί.  
Προσπαθήστε να περιγράψετε τη ζωή των Εβραίων στις υπό ναζιστική εξουσία κατακτημένες 
περιοχές: 

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

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

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

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

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

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

 
Γ. ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: 

• Διάρκεια: 1941 – 1945 

• Στρατόπεδα συγκέντρωσης: από το 1933 έως το 1945, η ναζιστική Γερμανία και οι 
σύμμαχοί της δημιούργησαν πάνω από 40.000 στρατόπεδα και άλλους χώρους κράτησης. 

• Στρατόπεδα εξόντωσης: για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της «Τελικής Λύσης» (η γενοκτονία 
ή μαζική εξολόθρευση των Εβραίων), οι Ναζί ίδρυσαν επτά στρατόπεδα εξόντωσης, τα έξι από 
τα οποία στην Πολωνία, τη χώρα με το μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό. 

• Απώλειες: όταν τελείωσε ο πόλεμος, 5.000.000 έως 6.000.000 Εβραίοι είχαν δολοφονηθεί. 
Σε ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία και η Ελλάδα, εξολοθρεύτηκε σχεδόν ολόκληρη η 
κοινότητα.  
 
Δ. ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΗΜΕΡΑ: 

• Το Ολοκαύτωμα γέννησε τον όρο «γενοκτονία». Ας το διερευνήσουμε: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/what-is-genocide 

• Σήμερα, συχνά, για την εξόντωση των Εβραίων χρησιμοποιείται και ο όρος Σοά που 
σημαίνει «ολοσχερής καταστροφή»: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση της σημασίας της 
λέξης με το ιστορικό φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται; 
 

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

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

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

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

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

 
Ε. ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ: 
 
Διαβάστε την ακόλουθη μαρτυρία (ακολουθήστε το σύνδεσμο) και συζητείστε στην τάξη. Ποια 
είναι η κληρονομιά του Ολοκαυτώματος;  

https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-
astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz 

 

 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/6437/el
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/11432/el
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/what-is-genocide
https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz
https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 
Με βάση το παραπάνω άρθρο καθώς και τη συζήτηση που ακολούθησε, ζητήθηκε από τους 
μαθητές να δημιουργήσουν ένα δικό τους διάλογο με τα ίδια πρόσωπα της ιστορίας. Σκοπός, 
να πάρουν θέση στο δίλημμα που αντιμετώπισε ο αμερικανο-εβραίος γιατρός στο πλαίσιο της 
πανδημίας και να στηρίξουν την επιλογή τους.  

 
Είναι, τελικά, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους;   
Πόσο σημασία έχουν οι επιλογές μας;  
 
ΠΟΡΟΙ: 
 

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-

Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexc_2.html 

• https://www.kathimerini.gr/world/945523/proetoimazontas-to-olokaytoma/ 

• https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/what-is-genocide 

• https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-

astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexc_2.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexc_2.html
https://www.kathimerini.gr/world/945523/proetoimazontas-to-olokaytoma/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/what-is-genocide
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/what-is-genocide
https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz
https://www.lifo.gr/now/world/305104/evraios-giatros-perigrafei-ti-stigmi-poy-frontise-astheni-me-koronoio-poy-eixe-nazistika-tatoyaz

