
Ναζισµός 

Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την 
εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που 

εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες 
άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή 

Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός 



Ναζισµός 

Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: 
●  Ρατσισµού 
●  Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων)  
●  Δικτατορίας 
 



Αδόλφος Χίτλερ 
●  Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν Γερµανός 
πολιτικός, ηγέτης του Εργατικού 
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος  και 
δικτάτορας της Ναζιστικής Γερµανίας. 

●  Στις 12 Σεπτεµβρίου 1919 παίρνει 
µέρος για πρώτη φορά σε συνέλευση 
του Γερµανικού Εργατικού Κόµµατος  
Το κόµµα αυτό προπαγάνδιζε ιδέες 
ξενοφοβικές, αντισηµιτικές και 
ψευδοσοσιαλιστικές. Ο Χίτλερ παίρνει 
µέρος στην πολιτική συζήτηση και 
διακρίνεται για το ρητορικό του 
ταλέντο.  

●   Ο Ντρέξλερ του πρότεινε την ίδια µέρα 
να γίνει µέλος του κόµµατος. Στις 19 
Οκτωβρίου ο Χίτλερ γίνεται µε εντολή 
των προϊσταµένων του 55ο µέλος του 
DAP, όχι 7ο όπως ισχυρίζεται 
αργότερα 

 



Πολιτική του Χίτλερ 

●  Ένα από τα βασικά κίνητρα της πολιτικής του Χίτλερ ήταν η 
εξόντωση των αλλοεθνών και κυρίως των Εβραίων, καθώς στην 
Εθνικοσοσιαλιστική Γερµανία  µόνο η Γερµανική φυλή 
επιτρεπόταν να ζει. Από την αρχή των δηµόσιων εµφανίσεών 
του µέχρι τον θάνατό του, επιτίθεται συνεχώς στους Εβραίους 
αλλά και σε άλλες αποκαλούµενες "κατώτερες φυλές", στις 
οποίες συγκαταλέγει και τους Τσιγγάνους (Ροµά), τους 
Πολωνούς και τους Ρώσους.  

●  Η παγκόσµια ιστορία, κατά την άποψή του, είναι µια συνεχής 
µάχη στην οποία οι "δυνατές" φυλές θα εξαλείψουν τις 
"αδύναµες", οι "ισχυρότερες" φυλές τις "ασθενέστερες". Έτσι, το 
1929, λέει στο συνέδριο του NSDAP στη Νυρεµβέργη: «Εάν 
στη Γερµανία γεννιούνταν κάθε χρόνο ένα εκατοµµύριο παιδιά 
και εξολοθρεύαµε από αυτά 700.000-800.000, τα πιο αδύναµα, 
το αποτέλεσµα θα ήταν ίσως η αναβάθµιση της δύναµης.» 



Προπαγάνδα 

●  Ο ναζισµός απέδιδε ιδιαίτερη 
σηµασία στην προπαγάνδα. 
Συγκεκριµένα, ο Joseph Goebels, 
υπουργός προπαγάνδας υποστήριζε 
ότι η προπαγάνδα είναι 
αποτελεσµατική, όταν εκείνοι οι οποίοι 
χειραγωγούνται έχουν την πεποίθηση 
ότι ενεργούν µε τη θέλησή τους. 

●  Υπήρχαν πολλές προπαγανδιστικές 
αφίσες, ακόµα και παιδικά βιβλία µε 
εικόνες του Χίτλερ. 



Ολοκαύτωµα 
Με τον όρο Ολοκαύτωµα περιγράφεται 
ο συστηµατικός διωγµός και η 
γενοκτονία µε την υποκίνηση του 
κράτους διαφόρων εθνικών, 
θρησκευτικών, κοινωνικών και 
πολιτικών οµάδων κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου από 
την Ναζιστική Γερµανία. Στα αρχικά 
στοιχεία που συνθέτουν το 
Ολοκαύτωµα είναι η Νύχτα των 
Κρυστάλλων και το Πρόγραµµα 
Ευθανασίας T-4, τα οποία οδήγησαν 
στη συνέχεια στα τάγµατα θανάτου 
και στα στρατόπεδα εξόντωσης τα 
οποία αποτελούσαν µαζική και 
κεντρικά οργανωµένη προσπάθεια 
για την εξολόθρευση κάθε µέλους 
των κοινοτήτων που αποτελούσαν 
στόχο των Ναζί. 



Στρατόπεδα συγκέντρωσης 

●  Μετά το 1939, µε την έναρξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης έγιναν σταδιακά οι τόποι όπου όσοι θεωρούνταν εχθροί των 
Ναζί, συµπεριλαµβανοµένων των Εβραίων και των αιχµαλώτων πολέµου, 
είτε θανατώνονταν είτε υποχρεώνονταν σε καταναγκαστική εργασία είτε 
κρατούνταν σε συνθήκες υποσιτισµού και βασανιστηρίων. Κατά τη διάρκεια 
του πολέµου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους "ανεπιθύµητους" 
εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, δηµιουργώντας νέα στρατόπεδα σε 
περιοχές πυκνοκατοικηµένες από "ανεπιθύµητους". 



Άουσβιτς 

●   Το στρατόπεδο συγκέντρωσης που συνοψίζει την εµπειρία του 
Ολοκαυτώµατος, της εξόντωσης Εβραίων, Ροµά, πολιτικών αντιπάλων του 
φασισµού, οµοφυλόφιλων και οποιουδήποτε δεν ταίριαζε στα στερεότυπά 
του. 

●   http://www.youtube.com/watch?v=xEEpxCLb0Ks 

 

 



Νύχτα των Κρυστάλλων 

●  Ο όρος Kristallnacht (που σηµαίνει  η «Νύχτα των Κρυστάλλων») περιγράφει 
το µαζικό πανεθνικό πογκρόµ (µια µαζική και οργανωµένη βίαιη επίθεση 
εναντίον κάποιας συγκεκριµένης εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης οµάδας, µε 
ταυτόχρονη καταστροφή του περιβάλλοντός τους π.χ. σπίτια, επιχειρήσεις, 
θρησκευτικοί χώροι) στη Γερµανία και στην Αυστρία τη νύχτα της 9ης προς 
10η Νοεµβρίου 1938. Ο στόχος ήταν οι Εβραίοι πολίτες όλης της χώρας και 
αποτέλεσε την απαρχή του Ολοκαυτώµατος. 



Νύχτα των Κρυστάλλων 

●  Μέσα σε µια νύχτα 92 Εβραίου 
δολοφονήθηκαν και 
25.000-30.000 συνελήφθησαν 
και µεταφέρθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Πυρπολήθηκαν 200 συναγωγές. 



Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 

●  Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ονοµάστηκε το δικτατορικό καθεστώς που είχε 
η Ελλάδα από τις 4 Αυγούστου 1936, ηµεροµηνία στην οποία ανακήρυξε ο 
Ιωάννης Μεταξάς τη δικτατορία και λειτούργησε µέχρι την κατάληψη της 
χώρας από τους Γερµανούς τον Απρίλιο του 1941.  

●  Το βράδυ  της 4ης Αυγούστου ο Μεταξάς πηγαίνει στα Ανάκτορα για να 
συναντήσει τον Βασιλιά Γεώργιο. Κατάφερε την αναστολή σηµαντικών 
άρθρων του Συντάγµατος και µε τη στήριξη του βασιλιά εγκαθίδρυσε τη 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου.  



Καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

●  Παρά τις επιρροές του από τον φασισµό και τον ναζισµό, δεν ταυτίζεται 
πλήρως µε τα καθεστώτα της ναζιστικής Γερµανίας και της φασιστικής 
Ιταλίας, καθώς δεν υιοθετούσε τις φυλετικές-ρατσιστικές διακρίσεις του 
ναζισµού (χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι επιτρεπόταν στους Έλληνες 
Εβραίους η συµµετοχή στην ΕΟΝ).  

●  Ωστόσο, µια προσπάθεια να αναγνωριστεί η µεταξική δικτατορία ως λαϊκά 
αποδεκτή ήταν η ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, (ΕΟΝ) στην 
οποία η ένταξη έγινε υποχρεωτική. 



Ε.Ο.Ν. 



Πηγές 

http://ti-einai.gr/nazismos/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE
%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF
%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_
%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE
%BF%CF%85 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE
%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_
%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF
%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD 
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