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ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 Τι είναι 
τελικά το 
ολοκαύτωμα; 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

• Τι είναι ολοκαύτωμα;  
•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  

• Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

• Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι 
εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τι είναι το 
«ολοκαύτωμα»; 

 Ο όρος “Ολοκαύτωμα” του Β’ 
παγκοσμίου Πολέμου 
αναφέρεται στον αφανισμό 
εκατομμυρίων ανθρώπων 
από τους Ναζί την περίοδο 
1933 – 45 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του 
ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο 
διαφορετικό  

• Φυλετικός 
ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

• Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• Περίπου 11.000.000 άνθρωποι 
εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τα θύματα!!! 

 Έξι εκατομμύρια ήταν Εβραίοι, δυο 
εκατομμύρια Ρώσοι αιχμάλωτοι 
πολέμου, Ουκρανοί, Πολωνοί, 

Αθίγγανοι, πολιτικοί κρατούμενοι, 
ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές 

ανάγκες κ.α. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του 
ολοκαυτώματος  

• Τα θύματα  
•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο 
διαφορετικό  

• Φυλετικός 
ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

• Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι 
εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Παγκόσμια ημέρα μνήμης του 
ολοκαυτώματος 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες και στην Ελλάδα ημέρα 

μνήμης είναι η 27η Ιανουαρίου, 
όταν ο κόκκινος στρατός 

απελευθέρωσε τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης Auschwitz και 

Birkenaou.  
Σε άλλες χώρες επιλέχτηκε μια 

άλλη ημερομηνία που σχετίζεται 
με ένα τοπικό γεγονός σε σχέση 

πάντα με το ολοκαύτωμα.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του 
ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

• Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο 
διαφορετικό  

• Φυλετικός 
ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

• Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι 
εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τι προκάλεσε το ολοκαύτωμα - αιτίες που έγινε το γεγονός. 
Αισθάνονται διαφορετικά άραγε αυτές οι γυναίκες,όταν 
μυρίζουν ένα λουλούδι; 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  
•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τα λουλούδια μυρίζουν πάντα όμορφα και 
ας είναι διαφορετικά!  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  
•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Αισθάνονται διαφορετικά άραγε 
αυτοί οι άνθρωποι τον πόνο; 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  
•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τι διαφορά έχουν άραγε αυτοί οι 
άνθρωποι; 

Γιατί μερικοί δέχτηκαν βία μέχρι 
θανάτου; 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν 
το γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τι είναι το «ολοκαύτωμα»; 

 Από την Ελλάδα απελάθηκαν 
περίπου εβδομηνταπέντε χιλιάδες 
εβραίοι  που λίγο μετά 
εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  
•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τι συνέβη; 

Συγκέντρωσε ανθρώπους από 
διάφορα σημεία της Ευρώπης, 

κοπέλες, νέους, παιδιά, 
οικογενειάρχες καθένας με τη δική του 

ανθρώπινη ταυτότητα και άρχισε τη 
σταδιακή τους  “απ - ανθρωποίηση”.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  
•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τι συνέβη; 

Με την έναρξη των 
απελάσεων αυτών των 
προσώπων και τη μετάβαση 
τους στα γκέτο ή τα 
στρατόπεδα, με διαβολική 
μεθοδικότητα 
προσπάθησαν να 
εξευτελίσουν και να 
σβήσουν την ταυτότητα των 
θυμάτων, από τα τρένα που 
τους μετέφεραν, τρένα για 
τη μεταφορά ζώων,  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

• Τι είναι ολοκαύτωμα;  

• Η έννοια του ολοκαυτώματος  

• Τα θύματα  

• Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  

• Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  
•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τι συνέβη; 

…..συσκευασμένοι 80-100 άνθρωποι 
σε κάθε βαγόνι μέσα στα οποία 
υποχρεώνονταν να κάνουν, χωρίς 
ιδιωτικό χώρο τις φυσικές τους 
ανάγκες, ή την αδυναμία διατήρησης 
του δικαιώματος τους για νερό, 
τροφή, αέρα, έως την άφιξη στα 
στρατόπεδα, τις μαζικές δολοφονίες 
ή τον εξευτελισμό εκείνων που 
επιλέχτηκαν για να εργαστούν, το 
κούρεμα, την απρόσωπη κοινή για 
όλους φόρμα εγκλεισμού…. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

• Τι είναι ολοκαύτωμα;  

• Η έννοια του ολοκαυτώματος  

• Τα θύματα  

• Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  

• Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  
•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τι είναι το «ολοκαύτωμα»; 

▪ ….και τέλος την “επιβεβαίωση”: 
στο εξευτελισμένο απρόσωπο 
σώμα ανήκει πλέον μόνο ένας 
αριθμός για γραφειοκρατικούς 
λόγους. 

▪  Όπως χαρακτηριστικά μας 
αφηγήθηκε ένας επιζών:  

«στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μπήκαμε άνθρωποι και μέσα σε 
λίγη ώρα βγήκαμε αριθμοί». 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

• Τι είναι ολοκαύτωμα;  

• Η έννοια του ολοκαυτώματος  

• Τα θύματα  

• Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

• Φοβία στο διαφορετικό  

• Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

• 8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



Τι είναι το «ολοκαύτωμα»; 

Οι Ναζί κατασκεύασαν 
την ιδέα της “άριας” 

φυλής,  

“εμείς” και οι “άλλοι”. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

• Στην Ελλάδα  

• Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Ο απολογισμός 

Έξι εκατομμύρια ήταν Εβραίοι, δυο 
εκατομμύρια Ρώσοι αιχμάλωτοι 
πολέμου, Ουκρανοί, Πολωνοί, 

Αθίγγανοι, πολιτικοί κρατούμενοι, 
ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές 

ανάγκες κτλ. 

Ο αριθμός των ανθρώπων που 
εξοντώθηκαν δεν μπορεί να 

ειπωθεί με ακρίβεια, υπολογίζεται 
στα 11.000.000 άτομα! 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα 
αποτελέσματα  

• 11.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



Ποιοι βοήθησαν; Ποιοι σιώπησαν; 
Τι αποτέλεσμα είχε; 

Υπήρχαν όμως άνθρωποι που με την πολύτιμη 
βοήθεια τους έσωσαν χιλιάδες άτομα. 

Το παράδειγμα της Ιρένα Σέντλερ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

• Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε να μην 

ξανά συμβεί  

•Σπάμε τη σιωπή  



ΔΕΝ ΣΙΩΠΩ ΣΤΗ ΒΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

•Τι είναι ολοκαύτωμα;  

•Η έννοια του ολοκαυτώματος  

•Τα θύματα  

•Ημέρα μνήμης  

Αίτια που 
προκάλεσαν το 

γεγονός  

•Φοβία στο διαφορετικό  

•Φυλετικός ρατσισμός  

Το γεγονός – Τι 
συνέβη;  

•Στην Ελλάδα  

•Στην Ευρώπη  

•Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης  

Τα αποτελέσματα  

•8.000.000 άνθρωποι εξοντώθηκαν  

Το καλό 
παράδειγμα  

•Η ιστορία της Ιρένα Σέντλερ  

Τι μπορούμε να κάνουμε 
να μην ξανά συμβεί  

• Σπάμε τη σιωπή  



WE REMEBER 

Δεν ξεχνάμε, μαζί με τα παιδιά μας 
φροντίζουμε για ένα καλύτερο 

μέλλον. 

 

Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι 



WE REMEMBER 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!!!! 

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!!!!! 



Ημέρα μνήμης 
ολοκαυτώματος 27/01/2021 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας! 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΑΒΔΕΛΑ ΜΑΤΘΙΛΔΗ 


