


Ο θαζηζκόο γξακκέλνο ζηελ

Ιζηνξία
Απάλζξσπε ππήξμε ε κεηαρείξηζε ησλ εβξατθώλ

πιεζπζκώλ από ηνπο λαδη…

Οη Δβξαίνη, γλσζηνί αιιηώο σο Ινπδατνη, 

απνηεινύζαλ κηα εζηθνζξεζθεπηηθή νκάδα. 

Τν 1925 ν Χίηιεξ, ζην βηβιίν ηνπ «Ο Αγώλ κνπ», είρε

μεθάζαξα εθζέζεη ηελ ηδενινγία θαη ηε ξαηζηζηηθή ηνπ

πνιηηηθή.  

Ο Χίηιεξ εμέθξαζε ηδηαίηεξε πνιεκηθή γηα ηνπο

Δβξαίνπο πνπ ηνπο ζεσξνύζε θπιεηηθά θαηώηεξνπο

απέλαληη ζηελ ππεξνρή ηεο «Άξηαο» γεξκαληθήο

θπιήο.



– Σηηο 30 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1933 κε ηελ
αλαγόξεπζε ηνπ Χίηιεξ ζε Καγθειάξην
μεθίλεζε κία θιηκαθνύκελε ζεηξά αληη-
εβξατθώλ κέηξσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, 
ζηέξεζεο ζηνηρεησδώλ αλζξσπίλσλ θαη
δεκνθξαηηθώλ δηθαησκάησλ, θαηάζρεζεο
πεξηνπζηώλ, δηώμεσλ θαη σκήο βίαο.

– Η «επίιπζε ηνπ εβξατθνύ δεηήκαηνο» 
κεηεμειίρζεθε, θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην
Πόιεκν, από ηνλ Αδόιθν Χίηιεξ θαη ηνπο
Ναδί (ην Εζληθνζνζηαιηζηηθό Εξγαηηθό
Κόκκα), ζην άξηζηα κεζνδεπκέλν πξόγξακκα
ηεο «Τειηθήο Λύζεο».



– Με ηνλ όξν «νινθαύησκα», ειιεληθή ιέμε
πνπ θαζηεξώζεθε δηεζλώο κέζσ ηεο αγγιηθήο
γιώζζαο, ελλννύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο «Τειηθήο Λύζεο» πνπ
θνξπθώζεθε κε ηα ζηξαηόπεδα καδηθήο
εμόλησζεο, αθαλίδνληαο θαηαιεθηηθά 6 
εθαηνκκύξηα Εβξαίνπο ηεο Επξώπεο ζηε
δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.

– Πεξίπνπ 50 εθαηνκκύξηα αλζξώπηλεο ςπρέο, 
θόζηηζε ν Β' Παγθόζκηνο Πόιεκνο, πνπ
ππξνδόηεζε ν Ιηαιηθόο Φαζηζκόο θαη ν
Γεξκαληθόο Ναδηζκόο.











Ούηε πεηξακαηόδσα δε ζα είραλ ηέηνηα

κεηαρείξηζε θαη απξόζσπν ηέινο, όπσο

ζαλάησζε ζε ζάιακν αεξίσλ θαη θάςηκν

ζε θιίβαλνπο... αθνύ είραλ ήδε γίλεη

ππνθείκελα πεηξακάησλ, εμεπηειηζκώλ

θαη πνιιώλ βαζαληζηεξίσλ πνπ κόλν νη

ρεηξόηεξνη κηζάλζξσπνη ζα επηλννύζαλ

θαη νη ζθιεξόηεξνη απάλζξσπνη ζα

εθάξκνδαλ.





Μηα από ηηο νκάδεο αλζξσπώλ πνπ δηώρηεθαλ

θαλαηηθά απν ην Χίηιεξ θαη αθόκε δέρνληαη

ξαηζηζηηθέο επηζεζεηο είλαη νη νκνθπιόθπινη.



Απόςεηο ππέξ ηεο νκνθπινθηιίαο

Μηζέι Φνπθώ ιεεη: 

– “Τν λα κελ κπνξείο λα αληηζηαζείο ζηα αγόξηα

δελ ήηαλ πεξηζζόηεξν ζνβαξό από ην λα

ελδίδεηο ζηα ζέιγεηξα κηαο γπλαίθαο θαη κόλν ε

έιιεηςε απηνειέγρνπ επέζπξε ηελ

απνδνθηκαζία. Αληίζηξνθα, γηα λα

εγθσκηάζνπλ ηελ εγθξάηεηα ελόο άληξα, 

ππνγξάκκηδαλ όηη ήηαλ ηθαλόο λα απέρεη ηόζν

από ηα αγόξηα όζν θη από ηηο γπλαίθεο.



Ο ηζηνξηθόο Ξελνθώλ βάδεη ηνλ

ηύξαλλν Ιέξσλα λα ιέεη:

– “Ο έξσηάο κνπ γηα ηνλ Γαΐιαρν ζπλδέεηαη

ίζσο κε ηελ αλζξώπηλε θύζε πνπ καο

αλαγθάδεη λ' αλαδεηνύκε ηα πιάζκαηα

πνπ είλαη σξαία, αιιά δηαθαήο κνπ

επηζπκία είλαη λα κε ρξσζηώ ην

αληηθείκελν ησλ πόζσλ κνπ παξά ζηνλ

έξσηά ηνπ γηα κέλα θαη ζηελ ειεύζεξε

βνύιεζή ηνπ. (Ιέξσλ, Ι, 33).”



Οκνθπιόθηινο γελληέζαη, δελ γίλεζαη

¨Ο ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο

δηακνξθώλεηαη από λεπξνβηνινγηθνύο παξάγνληεο ζηε

γέλλα.

Σύκθσλα κε ηνλ λεπξνιόγν Τδεξόκ Γθόιληζηατλ,  

νκνθπιόθηινο γελληέζαη, δελ γίλεζαη , ε ζεμνπαιηθή θιίζε

δελ είλαη απνηέιεζκα επηινγήο, αιιά ζρεηίδεηαη

κε βηνινγηθνύο παξάγνληεο ακέζσο κεηά ηε γέλλα. 

Γειαδή, ε νκνθπινθηιία θαη ε εηεξνθπινθηιία δελ είλαη

επίθηεηεο, νύηε νθείινληαη ζε εμσγελείο θνηλσληθνύο

παξάγνληεο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη πιένλ «έκθπηεο 28% 

ησλ νκνθπιόθηισλ εγθαηαιείπνπλ ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε

γηαηί δελ αηζζάλνληαη θακία αζθάιεηα γηα ηελ δσή ηνπο

κέζα ζην ζρνιείν.



– 80% ησλ νκνθπιόθηισλ ζπκάησλ βίαο δελ ηελ

θαηαγγέιινπλ από θόβν απνθάιπςήο ηνπο,

– 85% ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξλνύληαη λα

ζπδεηήζνπλ γηα ζέκαηα νκνθπινθηιίαο,

– ηα νκνθπιόθηια παηδηά έρνπλ πεξηζζόηεξεο

πηζαλόηεηεο λα απηνθηνλήζνπλ,

– 14% ησλ ιεζβηώλ δελ ακείβεηαη αλάινγα κε ηα

πξνζόληα ηνπ γηαηί έγηλε γλσζηή ε ηαπηόηεηά

ηνπο.



2012 εηδήζε

Σηε ζθηά ηνπ θόβνπ δνπλ νη νκνθπιόθηινη
ζηε Διιαδα

–Όπσο αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα ηνπ
Huffington Post, από ηνλ Αύγνπζην
θαηαγγέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν νκνθνβηθέο
επηζέζεηο ην κήλα.

– Οκάδεο αηόκσλ κε κνηνζηθιέηεο, ληπκέλνη
ζηα καύξα ζπρλά θξαηώληαο καραίξηα, 
πεξηπνινύλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπρλάδνπλ
νκνθπιόθηινη ζηελ Αζήλα θαη αζθνύλ
ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία.





Δξγαζία καζήηξηαο ηεο Β ιπθείνπ -

Αλδξνλίθεο Σθεπεηδή


