
Βαςιλικι Σακκά
Σχολικι Σφμβουλοσ Φιλολόγων 

Μεςςθνίασ

Εμείσ και οι "άλλοι": ο εκφαςιςμόσ μιασ 
κοινωνίασ και οι ηθτοφμενεσ αντιςτάςεισ. 



 Γιατί διδάςκουμε ιςτορία;

 Σι κζλουμε να ζχουν αποκομίςει οι μακθτζσ μασ όταν 
φφγουν από το ςχολείο;

 Πϊσ κα τουσ πείςουμε ότι θ ιςτορία ζχει ςχζςθ με τθ 
ηωι και τθν κακθμερινότθτά τουσ;

 Σι ςθμαίνει ιςτορικι και κοινωνικι ςυνείδθςθ;

 Ποιοσ ο ρόλοσ των δθμόςιων χριςεων τθσ ιςτορίασ;

 Ποια θ ςθμαςία του οπτικοφ και του μιντιακοφ 
εναλφαβθτιςμοφ (visual –media literacy);

 Ποια θ ςθμαςία των βιωματικϊν προςεγγίςεων ςτθν 
ιςτορία;



 Ακοφω και ξεχνϊ

 Βλζπω και κυμάμαι

 Ενεργϊ και

καταλαβαίνω



Διδακτικι Μεκοδολογία

Διδακτικι προςζγγιςθ επίμαχων ιςτορικών προβλθμάτων
(R. Stradling)

1. Στρατθγικι τθσ Ενςυναίςκθςθσ 
Κινητοποιεί τη ςυναιςθηματική νοημοςφνη, 

αναπτφςςει την ιςτορική φανταςία, 
κατευθφνει την ιςτορική κατανόηςη, 

χωρίσ να αυθαιρετεί, 
με βάςη ιςτορικζσ πηγζσ, ερμηνευτικά πλαίςια

και λογικοφσ ςυλλογιςμοφσ

Οργάνωςη θεματικών διδαςκαλιών με τη μζθοδο 
των ςχεδίων εργαςίασ (project)

2. Στρατθγικι τθσ Διερεφνθςθσ 



 Ιςτορικι γνϊςθ. Ζνταξθ ςτθ «μεγάλθ εικόνα» και διαρκισ 
επιςτροφι ςε αυτι 

 φνδεςθ του ειδικοφ με το γενικό. Επαγωγικι, βιωματικι 
προςζγγιςθ του φαςιςτικοφ φαινομζνου

 Κοςτρουκτιβιςμόσ: θ νζα γνϊςθ δομείται πάνω ςτθν παλιά 
και αξιοποιεί τθν προςωπικι εμπειρία.

 Ελευκερία του εκπαιδευτικοφ να επιλζξει κζμα και τρόπο και 
να τα προςαρμόςει ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ του 
(ζμφυλεσ, πολιτιςμικζσ, ποικιλία μακθτικοφ πλθκυςμοφ, 
θλικία, επίπεδο, περιοχι)

 Ευαίςκθτο και ςυγκρουςιακό το κζμα του 
ναηιςμοφ/φαςιςμοφ: μεγάλθ προςοχι ςτισ ενςυναιςκθτικζσ 
προςεγγίςεισ και τισ επιλογζσ «ρόλων»



 Ιςτορικό πλαίςιο, χρονολογικόσ άξονασ

 Βαςικά χαρακτθριςτικά. Θα πρζπει οι μακθτζσ να 
ανιχνεφςουν μζςα από ποικίλεσ πθγζσ χαρακτθριςτικά 
όπωσ: μίςοσ, μιςαλλοδοξία, ρατςιςμόσ (ιδεολογία 
«αποδιοπομπαίου τράγου»), εκνικιςμόσ, ναρκιςςιςμόσ, 
ςτρατιωτικοφ τφπου οργάνωςθ, άκριτθ υπακοι ςτον 
αρχθγό, αυταρχιςμόσ, θκικολογία, λαϊκιςμόσ, 
ομοιομορφία, παραπλανθτικι χριςθ όρων, χριςθ ριηικά 
αντίκετθσ αλλά και ςυςχετικισ ρθτορικισ και λεξιλογίου.

 Ιδεολογία και πρακτικι του φαςιςμοφ. Φαςιςτικό και 
ναηιςτικό κόμμα ςτο μεςοπόλεμο. Θ πρακτικι του 
εκνικοςοςιαλιςμοφ. φμβολα, τελετουργίεσ, προπαγάνδα 
για τθν προςζλκυςθ των μαηϊν.



Προπαγάνδα 
και ναηιςτικό 
φαινόμενο

Οπιζμόρ πποπαγάνδαρ: ηύπορ 

μηνύμαηορ πος εκπέμπεηαι 

από μια ομάδα, έναν 

οπγανιζμό, ένα κένηπο 

εξοςζίαρ και αποζκοπεί ζηο 

να επηπεάζει ηη γνώμη και ηη 

ζςμπεπιθοπά ηων ανθπώπων. 

Ανηί να παπέσει αμεπόληπηα 

πληποθοπίερ, η πποπαγάνδα 

ζςσνά παπαπληποθοπεί και 

εξαπαηεί ζκόπιμα.



 Προπαγανδιςτικζσ τεχνικζσ: κοινζσ ςτα ολοκλθρωτικά 
κακεςτϊτα όλων των εποχϊν.

 Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ, περιοδικά, αφίςεσ, φιλμ)

 H πεικϊ του οπτικοφ μθνφματοσ: προκαλεί ςυναιςκθματικι 
ανταπόκριςθ

 Σα παιδιά και οι νζοι: βαςικι ομάδα – ςτόχοσ

 Θ πεικϊ απευκφνεται ςε μεγάλεσ ομάδεσ οι οποίεσ, μζςω 
επιχειρθμάτων, λογικοφανϊν εξθγιςεων ι ικεςιϊν, 
παρακινοφνται να αςπαςτοφν μια βαςικι άποψθ και να 
αναλάβουν δράςθ

 τόχοσ: να φτάςει το μινυμα ςτισ μάηεσ

 Με ποιο τρόπο;

 Προπαγάνδα-λογοκριςία-τρομοκρατία



Μζςα
 Εκπαίδευςθ

 Αφίςεσ

 Ραδιόφωνο

 Εφθμερίδεσ- τφποσ

 Φιλμ

 Δθμόςιεσ τελετζσ

 Παρελάςεισ, ςθμαιοςτολιςμοί

 Μνθμεία

 Φαραωνικά μεγζκθ

 Επανάλθψθ-βομβαρδιςμόσ με τα κφρια ςυνκιματα-
πλφςθ εγκεφάλου

 Άμβλυνςθ αντιςτάςεων



 Να είναι κραυγαλζα όπωσ θ 
ςβάςτικα ι ανώδυνθ όπωσ ζνα 
ανζκδοτο

 Να καλλιεργεί αβεβαιότθτα και 
φόβο ώςτε να παρακινεί τουσ 
ανκρώπουσ να προςτατεφςουν τθν 
ιδιοκτθςία και τον εαυτό τουσ

 Να παραςφρει τα παιδιά

 Να εξαφανίηει τθν ανκρωπιά

 Να διαςπείρει αμφιβολίεσ

 Να δθμιουργεί εχκροφσ



 τα παρατςοφκλια

 οι εξώφκαλμεσ γενικεφςεισ

 ο μθχανιςμόσ τθσ μεταφοράσ

 οι επιςτρατευμζνεσ 
«μαρτυρίεσ»

 ο τφποσ του μζςου, οικείου 
ςυνανκρώπου

 θ «ςθμαδεμζνθ τράπουλα»

 οι «περιφερόμενοι κίαςοι»



Η προπαγάνδα των Ναηί 
εςτιάηει:
-ςτον αντιςθμιτιςμό
-ςτον μιλιταριςμό (ςτολζσ-
ςτρατόσ)
-ςτον εκνικιςμό (υπερθφάνεια 
για τθ   Γερμανία)
-ςτθν υπακοι και τθν πίςτθ 
-ςτθν υπεροχι τθσ Αρίασ φυλισ
-ςτθ λατρεία του Φφρερ (ο 
Χίτλερ - μεςιανικι φιγοφρα του 
ζκνουσ: κεόσ)
-ςτθν παραδοςιακι Γερμανικι 
«λαϊκι» κουλτοφρα





Καθεςτώσ 
τρόμου

• Gestapo

• S.S.

• Συλλόψεισ, 
εκτοπιςμοί

Δημοφιλύα-
λαώκιςμόσ

• Ακύρωςη Συνθόκησ 
Βερςαλλιών

• Δημιουργύα θϋςεων 
εργαςύασ

Προπαγϊν
δα

• Πόςτερ, φιλμ, 
ραδιόφωνο, τύποσ

• Εκπαύδευςη: κατόχηςη

• λογοκριςύα

• Συγκεντρώςεισ, τελετϋσ

• Νϋοι-γυναύκεσ



 «Πύςτεψε! Υπϊκουςε! Πολϋμηςε!»

 Εκεύνοσ που ϋχει ατςϊλι, ϋχει και ψωμύ!

 Τύποτα δεν κατακτόθηκε ςτην Ιςτορύα χωρύσ αύμα!

 Καλύτερα να ζόςεισ μια μϋρα ςαν λιοντϊρι παρϊ 
εκατό χρόνια ςαν πρόβατο!

 Ένα λεπτό ςτο πεδύο τησ μϊχησ αξύζει όςο μια ζωό 
ςτην ειρόνη!

 Να εύςαι περόφανοσ που ζεισ την εποχό του 
Μουςολύνι!





1. Ναι! O Ηγέτησ θα ςασ 
ακολουθεί!

2. «Ένασ λαόσ, μια αυτοκρατορία, 
ένασ ηγέτησ»: αφίςα μετά το 

Anschluss (1938)

















 «νύκτωρ δε κατιόντεσ εισ τασ οδούσ των 
ειλώτων τον αλιςκόμενον απϋςφαττον. 
πολλϊκισ δε και τουσ αγρούσ 
επιπορευόμενοι τουσ ρωμαλεωτϊτουσ και 
κρατύςτουσ αυτών ανόρουν.»

 «Και αναμϋνουμε τη ςτιγμό τησ μεγϊλησ 
αντεπύθεςησ, βαδύζοντασ ςτα χνϊρια τησ 
αρχαύασ Κρυπτεύασ, που ϋπληττε αθόρυβα, 
μϋςα ςτο απόλυτο ςκότοσ και τη ςιωπό, 
τουσ εςωτερικούσ εχθρούσ τησ 
πόλεωσ» 26/7/2008, Θερμοπύλεσ, Χ.Α.

 «Αύμα, τιμό...»



12/6/2012: Νεοναζύ επιτϋθηκαν ςε ςπύτι μεταναςτών ψαρϊδων, ςτο 
Πϋραμα ςτισ 4 τα ξημερώματα. Ήταν από μαρτυρύεσ γύρω ςτα 20 
ϊτομα με κρϊνη. Ειςϋβαλαν ςτο ςπύτι και χτύπηςαν ϋναν 
μετανϊςτη πολύ ςοβαρϊ, μεταφϋρθηκε ςτο νοςοκομεύο και εύναι 
διαςωληνομϋνοσ. ςτον Ευαγγελιςμό.  Οι ϊλλοι 4 μετανϊςτεσ που 
ϋμεναν ςτο ςπύτι εύναι καλύτερα ςτην υγεύα τουσ.

Την Δευτϋρα 4 Φεβρουαρύου 2012, γύρω ςτα μεςϊνυχτα, ομϊδα 5-6 
ατόμων ξυλοκόπηςαν μετανϊςτη ςτη Νϋα Χώρα και ο ϊνθρωποσ 
κατϋληξε ςτο νοςοκομεύο με ανοιγμϋνο κεφϊλι. Σύμφωνα, με τουσ 
γεύτονεσ τϋτοια περιςτατικϊ εύναι ςυνηθιςμϋνα και οι δρϊςτεσ 
εύναι γνωςτού φαςύςτεσ ςτη γειτονιϊ.

Την Κυριακό 3/2/2013 το Κοινωνικό  Στϋκι Μεταναςτών ςτα Χανιϊ 
δϋχτηκε επύθεςη από 20 ϊτομα που φορούςαν κουκούλεσ.  
Έςπαςαν τα τζϊμια τησ ειςόδου και κατϋςτρεψαν τα φυτϊ ςτισ 
γλϊςτρεσ. Τα χειρότερα αποτρϊπηκαν από περαςτικούσ και 
παρόντεσ.

18/4/2012: Απόπειρα εμπρηςμού οικύασ μεταναςτών από νεαρούσ 
δρϊςτεσ ςτην Καλαμϊτα. Η Πακιςτανικό οικογϋνεια εύχε δυο 
ανόλικα παιδιϊ, το ϋνα νεογϋννητο. Σωτόρια  παρϋμβαςη γειτόνων. 

Η αςτυνομύα ερευνϊ το περιςτατικό. 



Αγρότεσ-Εργάτεσ: 
ςτόχοσ, τα λαϊκά 

ςτρώματα





Οι Γυναίκεσ ςτθ Ναηιςτικι Γερμανία

1.Οι Ναηί ενκάρρυναν τισ γυναίκεσ να 
μζνουν ςπίτι και να γεννοφν παιδιά. 
Οι νιόπαντροι ζπαιρναν επίδομα 
1000 μάρκων. Ανάλογα επιδόματα 
υπιρχαν και για τα νεογζννθτα.
2. Δθμιουργικθκαν ειδικά 
καταλφματα για «φυλετικά κακαρζσ» 
ανφπαντρεσ μθτζρεσ. Σο ποςοςτό 
γεννιςεων αυξικθκε κατακόρυφα.
3. Ο ρόλοσ των γυναικϊν ιταν να 
φροντίηουν τουσ ςυηφγουσ ςτο ςπίτι. 
Τπιρχαν οδθγίεσ για το πϊσ ζπρεπε 
να ντφνονται: όχι make up-τα μαλιά 
ςε κότςο ι πλεξοφδεσ.  Σα παιδιά 
ανικαν ςτθν πολιτεία.

Kinder, Kuche, 
Kirche







Το  δικό ςου αυτοκίνητο

Η γυναίκα είναι 
ξανθιά και 
ντυμένη 

ςυντηρητικά. 
Είναι μια τυπική 
προςέγγιςη των 

Ναζί για τισ 
γυναίκεσ

Η πολιτική των 
ναζί ςυνδέεται 
με τον πλούτο 
και τον άνετο 
τρόπο ζωήσ

Τα βουνά 
υπαινίςςονται 
τη ςχέςη των 
Γερμανών με 

το ιδεώδεσ τησ 
υπαίθρου

Είναι 
ολοφάνερα 

ευτυχιςμένοι 
με αυτόν τον 
τρόπο ζωήσ



«5 Μάρκα τθν εβδομάδα 
πρζπει να αποταμιεφςεισ 
αν κζλεισ να οδθγείσ ζνα 

δικό ςου αυτοκίνθτο»
Volks Wagen-Το όχθμα 

του λαοφ



«Oι  νζοι  υπθρετοφν  τον  Ηγζτθ. Όλοι οι 10χρονοι ςτθ  Χιτλερικι 
Νεολαία».

(Η  ςυμμετοχι  ςτθ  Χιτλερικι  Νεολαία  ζγινε  υποχρεωτικι το 
1936)





Το αθλητικό ιδεώδεσ





1. Η έκκληςη για μια «νέα» 
Ελλάδα

2. Η ςύνδεςη με την αρχαιότητα





Τα παιδιά





Όταν ζνασ αντίπαλοσ δθλϊνει: 
“δεν κα ςε ακολουκιςω”, εγϊ 

λζω ιρεμα: “τα παιδιά ςου 
ανικουν ιδθ ςε μασ” -Adolf 

Hitler, 1937

Ζλεγχοσ τθσ Γερμανικισ 
Νεολαίασ

Οι ναηί αντικατζςτθςαν τουσ αντι-ναηί εκπαιδευτικοφσ 
και πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ και τα ςχολικά 
μακιματα περιελάμβαναν κατιχθςθ ςτα ναηιςτικά 
ιδεϊδθ. Ηθτοφςαν από τα παιδιά να υπολογίηουν πόςο 
κόςτιηε ςτο κράτοσ ζνασ πνευματικά ι ςωματικά 
ανάπθροσ και να χλευάηουν τα εβραϊκά φυλετικά 
χαρακτθριςτικά. Αποςτικιηαν τθ ναηιςτικι ιδεολογία 
και τθν ιδζα ότι ο Χίτλερ ιταν ζνασ ιρωασ ςτον οποίο 
άξιηε πίςτθ και υπακοι.



ΩΡΕ Σρίτη Τετάρτθ Πέμπτη Παρασκευή άββατο

1.  8:00-8:45 Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά Γερμανικά

2.  8:50-9:35 Ιςτορία Χορωδία Γεωγραφία Ιςτορία Χορωδία

3.  9:40-10:25 Φυλετικζσ 
Σπουδζσ

Φυλετικζσ 
Σπουδζσ

Φυλετικζσ 
Σπουδζσ

Ιδεώδθ του 
κόμματοσ

Ιδεώδθ του 
κόμματοσ

4.  1025:11:00 Διάλειμμα με ειδικζσ ανακοινώςεισ  και ςπορ. 

5.  11:00-12:05 Μακθματικά και Οικιακι Οικονομία 
(κάκε μζρα)

6.  12:10-12:55 Η επιςτιμθ τθσ Ευγονικισ (Eugenics)
Βιολογία τθσ  Υγείασ

(κάκε μζρα)

7. 2:00-6:00: Σπορ κάκε μζρα

Ωρολόγιο πρόγραμμα του 1935 για σχολείο θηλέων στη 

Ναζιστική Γερμανία.



 «Ζνα βομβαδιςτικό αεροπλάνο κατά τθν απογείωςθ μεταφζρει 
12 ντουηίνεσ βόμβεσ, θ κακεμία από τισ οποίεσ ηυγίηει 10 κιλά. Το 
αεροςκάφοσ απογειώνεται για τθ Βαρςοβία το διεκνζσ κζντρο 
του Ιουδαϊςμοφ. Βομβαρδίηει τθν πόλθ. Κατά τθν απογείωςθ, με 
όλεσ τισ βόμβεσ και γεμάτθ τθ δεξαμενι με 100 κιλά καυςίμων, 
το αεροςκάφοσ ηφγιηε 8 τόνουσ περίπου. Όταν επιςτρζφει από 
τθ ςταυροφορία υπάρχουν ακόμθ 230 κιλά υλικοφ. Ποιο είναι το 
βάροσ του αεροςκάφουσ όταν είναι άδειο;»

 «Το να ςυντθρθκεί ζνα νοθτικά ανάπθρο άτομο κοςτίηει περίπου 
4 μάρκα τθν θμζρα. Υπάρχουν 300.000 νοθτικά κακυςτερθμζνα 
άτομα για φροντίδα. Πόςο κοςτίηουν ςυνολικά αυτά τα άτομα; 
Πόςα επιδόματα γάμου των 1000 μάρκων κα μποροφςαν να 
δοκοφν με τα ίδια χριματα;»



Η «θςλεηική ιαηπική» και ηο 

ππόγπαμμα εςγονικήρ ηων Ναζί 

εξόνηωζε πεπίπος 200.000 

ανθπώποςρ ζηη Γεπμανία 





«Όςοι δεν είναι γνιςιοι Γερμανοί 
δεν μποροφν να ςυμμετζχουν 
οικονομικά ςτθ ηωι τθσ χώρασ 
ςφμφωνα με το νόμο. Είναι 
εχκροί του ζκνουσ ..»

Σο 1939 το 80% των Γερμανϊν είχε ραδιόφωνο. 
«Το ραδιόφωνο είναι το πνευματικό όπλο του 

ολοκλθρωτικοφ κακεςτώτοσ» J. Goebbels

Οι Ναηί  καταςκεφαςαν ραδιόφωνα φκθνά, 
για να φτάνει θ προπαγάνδα τουσ ςε κάκε 
γερμανικό ςπίτι. Επιπλζον, τοποκζτθςαν 
μεγάφωνα ςε όλεσ τισ πλατείεσ των πόλεων. 
Οι λόγοι του Φφρερ ακοφγονταν παντοφ.











Ο αιώνιοσ 
Εβραύοσ

Έχει καμπούρα: 
υποβάλλει την ιδέα 
ότι οι Εβραίοι δεν 
είναι φυςιολογικοί 

Το απλωμένο 
χέρι ζητιανεύει: 
οι Εβραίοι  
κατηγορούνατι 
για απληςτία

Υπάρχει  ένα 
ςφυρί και ένα 
δρεπάνι πάνω 
ςτο χάρτη τησ 

Γερμανίασ: 
υπαινίςςεται  

μια ςχέςη 
ανάμεςα ςε 

Εβραίουσ και 
Κομμουνιςμό 

Κρατά μαςτίγιο: 
είναι ένασ  

«δουλέμποροσ»

Η θεωρία τησ «πιςώπλατησ μαχαιριάσ»: οι Εβραίοι και οι 
κομμουνιςτέσ έπειςαν τουσ ςτρατιώτεσ να μην πολεμήςουν 

και προκάλεςαν την ήττα τησ Γερμανίασ .



Προπαγάνδα

5/12/1930: Ο J. Goebbels 

δηαθόπηεη ηελ πξεκηέξα ηνπ 

θηικ «Οπδέλ λεώηεξνλ από 

ην Δπηηθό Μέηωπν» , 

βαζηζκέλν ζην νκώλπκν 

έξγν ηνπ Έξηρ Μαξία 

Ρεκάξθ. Οη δηαδειωηέο Ναδί 

πέηαμαλ θαπλνγόλα θαη 

ζθόλεο θηεξλίζκαηνο, ελώ 

μπινθόπεζαλ όζνπο 

δηακαξηπξήζεθαλ από ηνπο 

ζεαηέο. Οη Ναδί ζεωξνύζαλ 

ην έξγν αληη-Γεξκαληθό. ην 

ηέινο ην θίικ απαγνξεύηεθε.





Κροατικι αντιςθμιτικι 
αφίςα από τθν αντι-
εβραϊκι ζκκεςθ του 
1942 ςτο Ηάγκρεμπ



Σα επικίνδυνα 
ςτερεότυπα. μφρνθ 
1939. Ο Εβραίοσ από 
το πλοίο:
«Είμαςτε απζνταροι! 
είμαςτε πειναςμζνοι! 
Αφιςτε μασ να 
κατζβουμε από το 
καράβι για πζντε 
λεπτά και κα 
γυρίςουμε ς’ αυτό 
πλοφςιοι!...» 







Leni Riefenstahl



«Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο» (1934). Σν θηικ ηεο Λέλη Ρίθελζηαι 

απεηθνλίδεη ην ρξνληθό ηωλ κεγάιωλ λαδηζηηθώλ ζπγθεληξώζεωλ. 

Πάλω από 1000 πξνπαγαλδηζηηθά θηικ παξάρηεθαλ ζην δηάζηεκα 

1933-1942. Πξηλ ηελ πξνβνιή ηνπο παξνπζηάδνληαλ επίθαηξα λέα.








