Πληροφορίες για το υλικό:
Ο σκοπός της δημιουργίας του πιο κάτω ηλεκτρονικού υλικού είναι η ενίσχυση της
διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών. Το υλικό αυτό περιέχει
ιστοσυνδέσμους με πολλές πληροφορίες, εποπτικό υλικό και βίντεο.
Οδηγίες χρήσης:
Οι γαλάζιες υπογραμμισμένες λέξεις και οι εικόνες είναι σύνδεσμοι (links) που
συνδέονται με ιστοσελίδες. Επιλέγοντας τις λέξεις αυτές ή τις εικόνες θα μεταφερθείτε
σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Ορισμός: Η μαζική και βάρβαρη θανάτωση, ο αφανισμός μεγάλου αριθμού ανθρώπων (Μπαμπινιώτη Γ., Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας)
Ενημερωθείτε για τον ορισμό και το περιεχόμενο της λέξης ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ, τα χαρακτηριστικά του Ναζιστικού
Ολοκαυτώματος, τις ομάδες των θυμάτων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε το ολοκαύτωμα
(Στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, γκέτο και τάγματα θανάτου). (επιλέξτε τη μπλε λέξη)
20ος αιώνας της κτηνωδίας:
Θέματα που εξετάζονται είναι
οι γενοκτονίες/ολοκαυτώματα σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. (επιλέξτε τη μπλε λέξη)
Για να μελετήσετε τις γενοκτονίες στο διπλανό χάρτη, επιλέξτε το χάρτη.

Ιστορικό πλαίσιο:
Η ναζιστική Γερμανία είναι ο «εμπνευστής» της δημιουργίας των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Τέτοια στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας ιδρύθηκαν στη Γερμανία πολύ πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την έναρξη του πολέμου,
οι χώροι αυτοί έγιναν το σκηνικό μαρτυρικών στιγμών για εκατομμύρια «ανεπιθύμητους» ανθρώπους, σύμφωνα με τους
Ναζί. Τα στρατόπεδα εξόντωσης που οργανώθηκαν από τους ναζί είχαν ακριβώς ως στόχο τις μαζικές εκτελέσεις.
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαπράχθηκαν μέσα από τους ψηλούς τοίχους και τα συρματοπλέγματα. Για κατάλογο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης με στοιχεία για τους αριθμούς των θυμάτων, συνδέσμους και άλλες πληροφορίες επιλέξτε
τη λέξη: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

Στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Για να αντλήσετε
πληροφορίες
για το θέμα επιλέξτε:
Στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Επιλέξτε επίσης τα
σημεία όπου βρίσκονται
τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στο
διπλανό χάρτη για να
μεταφερθείτε σε
ιστοσελίδα σχετική με το
θέμα.

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(πριν και κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο)

Στρατόπεδα εξόντωσης
Για να αντλήσετε
πληροφορίες για το θέμα
επιλέξτε: Στρατόπεδα
εξόντωσης
Για να παρακολουθήσετε
σύντομα φιλμάκια με
μαρτυρίες και
αφιερώματα για τα
στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Σόμπιμπορ, Τρεμπλίνκα
και Μπέλζεκ:
Φιλμάκια
Σημ.:Να γίνει επιλογή από τους
καθηγητής πριν τη χρήση τους.

Επιλέξτε επίσης τα
σημεία όπου βρίσκονται
τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στο
διπλανό χάρτη για να
μεταφερθείτε σε
ιστοσελίδα σχετική με το
θέμα.

Άουσβιτς
Ιστοχώροι για το στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς:
Πατήστε στις πιο κάτω εικόνες για να μεταφερθείτε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες με πλούσιο εποπτικό υλικό.

(ελληνικά)

(αγγλικά)
(ελληνικά)

(αγγλικά)

(ελληνικά)
(αγγλικά – διαδραστικός χάρτης)
Υλικό από ιστοσελίδες (στα αγγλικά):
Πανεπιστήμιο Μινεσσότας (virtual museum)
Holocaust: The Camps
Ολοκαύτωμα, Γενοκτονία και Ανθρώπινα δικαιώματα

Εφημερίδα Το Βήμα :
1. Άουσβιτς, Αληθινές ιστορίες για το απόλυτο έγκλημα, Δήμητρα Κρουστάλλη
(Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2005)
2. Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Η γενοκτονία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
Οντέ Βαρών-Βασάρ (Κυριακή 8 Μαΐου 2005)

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Κατάλογος πόλεων και χωριών που έζησαν το Ολοκαύτωμα, ημερολόγιο και κατάλογος των Ολοκαυτωμάτων,
φωτογραφικό υλικό. Πληροφορίες για τα γεγονότα που διεξήχθηκαν σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά κατά το
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΔΙΣΤΟΜΟ
ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Ημερολόγιο και περιγραφή
γεγονότων στα Καλάβρυτα κατά την
περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.
(επιλέξτε την εικόνα ή την πρόταση)

Το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
Φωτογραφικό υλικό και περιγραφή των
συνθηκών εκτέλεσης μέρους του πληθυσμού.
Το χρονικό της σφαγής στο Δίστομο.
(Επιλέξτε τον τίτλο ή την εικόνα)

Γενοκτονία Αρμενίων
New York Times,
Επικεφαλίδα
άρθρου για τις
σφαγές των
Αρμενίων στην
Τραπεζούντα.
Για άλλους τίτλους
άρθρων για τη
γενοκτονία
Αρμενίων και
Ελλήνων επιλέξτε:
New York Times

Εθνικό Ινστιτούτο Αρμενίων
Ιστοσελίδα αφιερωμένη στη μελέτη και
έρευνα της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Περιλαμβάνει πλούσιο υλικό, χάρτη και
φωτογραφίες.

Πλούσιο υλικό για οργάνωση μαθημάτων
για τη γενοκτονία των Αρμενίων
(αγγλικά).

Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου και Μικρασιατική καταστροφή
Βίντεο-ντοκουμέντο
για τη γενοκτονία
Ελλήνων Ποντίων.

Ελληνικές γενοκτονίες 1914-23
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Πλούσιο υλικό για επεξεργασία (από την
αρχική ιστοσελίδα πρέπει να επιλέξετε να τη
δείτε είτε ως Frash είτε ως HTML έκδοση.

Πλούσιο εποπτικό υλικό και
εξωτερικοί συνδέσμοι με
ιστοσελίδες.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για το ξεριζωμό
του 1922 μπορείτε να εντοπίσετε φιλμάκια,
φωτογραφίες, χάρτη και άλλους εξωτερικούς
συνδέσμους.

