
JOJO THE RABBIT

1. Τα παιδιά και η ναζιστική εκπαίδευση

επιμέλεια παρουσίασης: 
Θανάσης Νευροκοπλής, Νικολέτα Σατσλή



O Φύρερ
(ο Ηγέτης) –
Η νεολαία 

Παιδιά, τι 
γνωρίζετε 

για τον 
Φύρερ;



Το “όραμα” του Χίτλερ 

για τους νέους

Μία βίαιη, εξουσιαστική, ατρόμητη
και με κτηνώδη δύναμη νεολαία·
αυτό επιδιώκω. Η νιότη πρέπει να
είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να είναι αδιάφορη στον
πόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει
αδυναμία ή τρυφερότητα μέσα της.
Θέλω να δω για μία φορά ακόμη
στο βλέμμα της τη λάμψη και αυτό
που διαχωρίζει το θηρίο από το
θήραμα.

Ένωση 
νέων στη 
Νεολαία 
Χίτλερ



2. Η ιδεολογία και η πρακτική του Ναζισμού. 
Τι ακριβώς συνέβη και γιατί;

Φασισμός και προπαγάνδα / Ολοκληρωτισμός και 
Ολοκαύτωμα / Ευγονική και εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας / Ο Χίτλερ δεν ήταν μόνος του, αλλά και όλοι 
οι Γερμανοί δεν ήταν Ναζί! / Ο ρόλος της ρατσιστικής 

εκπαίδευσης



Οργανισμός Χειμερινής Βοήθειας.
Ένας λαός βοηθιέται μόνος του!

Υποστηρίξτε τον Οργανισμό 
«Μητέρα και Παιδί» 

Πολεμικές μετοχές –
Βοήθησε τους προστάτες της 

ευτυχίας σου



Όταν γελούν οι Εβραίοι...
Διαβάστε τη καινούρια έκδοση 

Np11 της Θύελλας

«Ο αιώνιος Εβραίος» –
Μεγάλη πολιτική έκθεση στη 

βορειοδυτική αίθουσα του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Βιέννη



«Ο αιώνιος Εβραίος»:
Μία ταινία ντοκιμαντέρ για τον 

διεθνή Ιουδαϊσμό



Νορμανδοί,
αγωνιστείτε για τη 

Νορβηγία!

Ένας Ιρλανδός ήρωας! Ένας Ιρλανδός νικάει 10 Γερμανούς. Λοχίας  
Michael O Leary. Δεν θα ήθελες να μιμηθείς τη μεγαλοπρεπή γενναιότητα 

του συμπατριώτη σου; Κατατάξου στον ιρλανδικό στρατό σήμερα

Κατατάξου στην Αεροπορία. 

Γίνε ένας Αμερικάνικος αετός!

Η πατρίδα 
σου είναι σε 

κίνδυνο!
Δήλωσε 

συμμετοχή!

H Αυτοκρατορία 
ζητά άντρες! 
Αυστραλία, 

Καναδάς, Ινδία, 
Νέα Ζηλανδία. 

Ανταποκριθείτε 
όλοι στο κάλεσμα.
Βοήθησε με τα νέα 

λιοντάρια
τα γερασμένα 
λιοντάρια που 
αψηφούν τον 

εχθρό.
Κατατάξου τώρα.

Από εσένα 
εξαρτάται. 

Προστάτευσε 
την τιμή του 
έθνους σου



Η ρατσιστική εκπαίδευση των Αρείων

• Κυρίαρχη φυλή, φυλετική ‘’καθαρότητα’’,
ανωτερότητα γερμανικής φυλής.

• Ξανθός, γαλανομάτης και ψηλός.

Οι ναζιστές δάσκαλοι:

• μετρούσαν το μέγεθος του κρανίου και
το μήκος της μύτης,

• κατέγραφαν το χρώμα των ματιών και
των μαλλιών των μαθητών τους, για να
προσδιορίσουν αν οι μαθητές ανήκαν
στην αληθινή «άρεια φυλή».

• Συχνά η διαδικασία αυτή επεφύλασσε
εξευτελισμούς για τους Εβραίους και
τους Τσιγγάνους μαθητές.

• Οι γιατροί μετά το 1933 είχαν δικαίωμα
να κάνουν στειρώσεις, ώστε να πάψουν
να αναπαράγονται ‘κατώτερα’ άτομα.



Ευγονική: η μετάλλαξη όσων έχουν Εβραϊκό αίμα και εξαιτίας αυτού γίνονται
δύσμορφοι, άσχημοι, έχουν αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, μεγάλη μύτη....
Επιστρατεύτηκαν γιατροί γενετιστές, βιολόγοι για να αποδείξουν με –υποτίθεται
επιστημονικά δεδομένα– ότι όποιος/a παντρευτεί Εβραίο, τα παιδιά του θα
μεταλλαχθούν σε δυσμορφικά τέρατα και θα αλλάξει η συνέχεια της ‘Αρειας φυλής
που είναι όμορφοι, έξυπνοι κ.λπ.



Η ρατσιστική θεωρία διαμορφώθηκε τον 19ο αιώνα κ βασίστηκε στην υπόθεση ότι
υπάρχουν ανώτερες κ κατώτερες φυλές.

Verschauer: ένας από τους επικεφαλείς “επιστήμονες”, που έκαναν πειράματα για
κληρονομικές παθήσεις και ανωμαλίες σε διδύμους.



Άννα Άρνετ: Οι ρίζες του 
Ολοκληρωτισμού 

(Hannah Arendt,
Γερμανοεβραία

φιλόσοφος,1906-1975)

Σε κάθε μηχανή εξουσίας,
ακόμη και οι πιο τερατώδεις
πράξεις που συντελούνται,
οφείλονται σε και προκαλούνται
από πολύ συνηθισμένους
ανθρώπους, οι οποίοι –λόγω
της παιδείας που έχουν πάρει–
είναι πρόθυμοι να διαπράξουν
τα πιο αποτρόπαια και σκοτεινά
εγκλήματα, κρυμμένοι πίσω από
τις εντολές του καθήκοντος.
Όχι από κάποια διεστραμμένα
απάνθρωπα «τέρατα».

Ψήφισε τη λίστα 10. 
Το χτύπημα πρέπει να πετύχει! 

Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Κόμμα. 
Χιτλερική Κίνηση



3. Ο Τζότζο και οι φίλοι του, 
ο φανταστικός Αδόλφος 
και η πραγματική Έλσα



4. Συμβαίνουν και σήμερα αυτά; 
Νεοναζιστικές οργανώσεις και κινήματα



Λάρισα 3-12-2020: 
Ρασοφόρος βεβήλωσε 
το Μνημείο Θυμάτων 

Ολοκαυτώματος στη Λάρισα

Δράμα 28-12-2020: 
Βεβήλωση του Μνημείου των 

Εβραίων Μαρτύρων του 
Ολοκαυτώματος της Δράμας 
και της καπναποθήκης, όπου 
έχει αναρτηθεί αναθηματική 
πλάκα για τον εκτοπισμό των 

Εβραίων της πόλης στις 3 
Μαρτίου 1943.



Ρατσιστική επίθεση στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων
προσφυγόπουλων 12 με 15 ετών, που λειτουργεί υπό την
αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, σημειώθηκε χθες βράδυ
στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες
οργανωμένοι σε συμμορία 10 ατόμων, αφού παραβίασαν και
κατέστρεψαν το «σπίτι» των ανήλικων οπλισμένοι με
μαχαίρια, σιδερογροθιές και δοκάρια άρχισαν να κυνηγάνε
τα ανήλικα και να τα χτυπούνε με μίσος, ενώ παράλληλα
φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και απειλές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η ομάδα των νεαρών είχε οργάνωση και
σχέδιο, ενώ η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε κλάσματα
δευτερολέπτου, όπως αποδεικνύεται και από σχετικό υλικό.



JOJO THE RABBIT
5. Τραγούδια και ποιήματα

The Beatles, I Want To Hold Your Hand
Rainer Maria Rilke, Go to the Limits of Your Longing

David Bowie, Heroes



The Beatles - I Want To Hold Your Hand

Oh, yeah, I'll tell you something
I think you'll understand

When I say that something
I wanna hold your hand [3]

Oh, please, say to me
And let me be your man
And please, say to me

You'll let me hold your hand

Oh, let me hold your hand
I wanna hold your hand

And when I touch you, I feel happy inside
It's such a feeling that, my love

I can't hide [3]

Yeah, you've got that something
I think you'll understand

When I say that something
I want to hold your hand [3]

And when I touch you, I feel happy inside
It's such a feeling that, my love

I can't hide [3]

Yeah, you've got that something
I think you'll understand

When I feel that something
I wanna hold your hand [4]

Θέλω να κρατάω το χέρι σου 

Ω, ναι, θα σου πω κάτι
Νομίζω ότι θα καταλάβεις

Όταν το λέω αυτό το «κάτι»
Θέλω να κρατάω το χέρι σου [3]

Ω, παρακαλώ, πες μου
Και άσε με να γίνω άντρας σου

Και παρακαλώ, πες μου
Θα με αφήσεις να κρατήσω το χέρι σου

Ω, άσε με να κρατήσω το χέρι σου
Θέλω να κρατάω το χέρι σου

Και όταν σε αγγίζω, νιώθω χαρούμενος μέσα μου
Είναι τόσο συναίσθημα που, αγάπη μου

Δεν μπορώ να κρυφτώ [3]

Ναι, έχεις κάτι
Νομίζω ότι θα καταλάβεις

Όταν το λέω κάτι
Θέλω να κρατάω το χέρι σου [3]

Και όταν σε αγγίζω, νιώθω χαρούμενος μέσα μου
Είναι τόσο συναίσθημα που, αγάπη μου

Δεν μπορώ να κρυφτώ [3]

Ναι, έχεις κάτι
Νομίζω ότι θα καταλάβεις

Όταν το νιώθω κάτι
Θέλω να κρατάω το χέρι σου [4]



Rainer Maria Rilke
Go to the Limits of Your Longing

God speaks to each of us as he makes us, 
then walks with us silently out of the night. 

These are the words we dimly hear:

«You, sent out beyond your recall, 
go to the limits of your longing. 

Embody me.

Flare up like a flame and make big shadows 
I can move in.

Let everything happen to you: beauty and terror. 
Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life. 
You will know it by its seriousness.

Give me your hand.».

Ράινερ Μαρία Ρίλκε
Πήγαινε στα όρια της επιθυμίας σου, τέντωσε τη λαχτάρα σου

Άκου. Ο Θεός μιλά στον καθένα από μας καθώς μας δημιουργεί, 
και μετά περπατά μαζί μας σιωπηλά έξω από τη νύχτα. 

Αυτά είναι τα λόγια Του που ακούμε αμυδρά:

«Εσύ, που στάλθηκες πιο πέρα από τη μνήμη σου, 
φτάσε στα όρια της επιθυμίας και της λαχτάρας σου. 

Eνσάρκωσέ με, συμπληρώσέ με.

Πυρπολήσου σαν φλόγα και φτιάξε μεγάλες σκιές, 
μπορώ να κινηθώ ανάμεσά τους.

Άφησε τα πάντα να σου συμβούν: ομορφιά και τρόμος. 
Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν ζωή. 
Θα το καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

Δώσε μου το χέρι σου.».



David Bowie - Heroes
I, I will be king. And you, you will be queen.

Though nothing, will drive them away,
We can beat them, just for one day [2]

And you, you can be mean. And I, I'll drink all the time
'Cause we're lovers, and that is a fact

Yes we're lovers, and that is that

Though nothing, will keep us together
We could steal time, just for one day

We can be heroes, forever and ever. What d'you say?

I, I wish you could swim
Like the dolphins, like dolphins can swim.

Though nothing, nothing will keep us together,
We can beat them, forever and ever.

Oh we can be heroes, just for one day

I, I will be king. And you, you will be queen [...]

I, I can remember (I remember) Standing, by the wall
And the guns, shot above our heads

And we kissed, as though nothing could fall.

And the shame, was on the other side
Oh we can beat them, forever and ever

Then we could be heroes, just for one day
We can be heroes, just for one day [2]

We're nothing, and nothing will help us.
Maybe we're lying, then you better not stay

But we could be safer, just for one day
Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh, just for one day.

Ντέιβιντ Μπάουι, Ήρωες 
Εγώ, θα είμαι βασιλιάς. Και εσύ, θα είσαι βασίλισσα.

Αν και τίποτα, θα τους οδηγήσει μακριά,
Μπορούμε να τους νικήσουμε, μόνο για μία μέρα [2]

Και εσύ, μπορείς να είσαι κακός. Και εγώ, θα πίνω όλη την ώρα
Επειδή αγαπιόμαστε, και αυτό είναι γεγονός
Ναι αγαπιόμαστε, και είναι αυτό που είναι.

Αν και τίποτα, θα μας κρατήσει μαζί
Θα μπορούσαμε να κλέψουμε χρόνο, μόνο για μία μέρα

Μπορούμε να είμαστε ήρωες, για πάντα και για πάντα. Τι λες;

Εγώ, εύχομαι να κολυμπήσεις
Όπως μόνο τα δελφίνια μπορούν να κολυμπήσουν.

Αν και τίποτα, τίποτα δεν θα μας κρατήσει μαζί,
Μπορούμε να τους νικήσουμε, για πάντα και για πάντα.

Ω, μπορούμε να είμαστε ήρωες, μόνο για μια μέρα

Εγώ, θα είμαι βασιλιάς. Και εσύ, θα είσαι βασίλισσα [...]

Μπορώ να θυμηθώ (ναι, θυμάμαι) να στεκόμαστε, στον τοίχο
Και τα όπλα, πυροβόλησαν πάνω από το κεφάλι μας 

Και φιληθήκαμε, λες και τίποτα δεν μπορούσε να πέσει.

Και η ντροπή, ήταν από την άλλη πλευρά
Ω, μπορούμε να τους νικήσουμε, μια και για πάντα

Τότε θα μπορούσαμε να είμαστε ήρωες, μόνο για μια μέρα
Μπορούμε να είμαστε ήρωες, μόνο για μια μέρα [2]

Δεν είμαστε τίποτα και τίποτα δεν θα μας βοηθήσει.
Ίσως είμαστε ψέματα, τότε καλύτερα να μην μείνεις

Αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ασφαλείς, μόνο για μια μέρα
Ω-ω-ω-ω, ω-ω-ω-ω, μόνο για μια μέρα.


