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‘‘ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!’’
Η 27η Ιανουαρίου έχει χαρακτηριστεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του

Ολοκαυτώματος. Με τον όρο «Ολοκαύτωμα», εννοούμε την εφαρμογή του
προγράμματος της «Τελικής Λύσης»  δηλαδή της φυσικής εξόντωσης όλων των
Εβραίων, καθώς και όλων των τεκμηρίων (αρχείων, συναγωγών, κτιρίων, κ.ά.), που
σηματοδοτούσαν την παρουσία τους στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το σχέδιο
εξόντωσης των Εβραίων κορυφώθηκε με τα στρατόπεδα μαζικής εξόντωσης,
αφανίζοντας καταληκτικά 6 εκατομμύρια Εβραίους της Ευρώπης στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου

Οι ναζί Γερμανοί σκότωσαν τους Εβραίους όχι γιατί έκαναν κάτι εναντίον τους,
αλλά απλώς και μόνο γιατί ήταν Εβραίοι. Γιατί ήταν διαφορετικοί. Το 1933, ο εβραϊκός
πληθυσμός της Ευρώπης αριθμούσε πάνω από εννέα εκατομμύρια. Μέχρι το 1945,
οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους είχαν πλέον δολοφονήσει τα δύο τρίτα των
Εβραίων της Ευρώπης. Ανάμεσα στα θύματα του ναζιστικού ρατσισμού ήταν και
200.000 Ρομά. Επίσης 200.000 άτομα κυρίως γερμανικής καταγωγής με νοητικές και
φυσικές αναπηρίες, που ζούσαν σε άσυλα, θανατώθηκαν με το «Πρόγραμμα
Ευθανασία».

Με απαρχή το 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε Καγκελάριος της Γερμανίας,
εκατομμύρια Εβραίων υποβλήθηκαν σε εξευτελισμό, διάκριση, καταναγκαστικά έργα,
βασανιστήρια και θάνατο. Οι Ναζί και οι συνεργάτες τους σε άλλες χώρες κατεδίωξαν
κάθε Εβραίο - από τον πιο εξέχοντα επαγγελματία μέχρι τον πιο ταπεινό εργάτη. Οι
εβραϊκές επιχειρήσεις υπέστησαν μποϊκοτάζ και βανδαλισμούς, βιβλία Εβραίων
συγγραφέων κάηκαν δημοσίως και όλοι οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από δημόσιες
θέσεις. Το 1935, θεσπίστηκαν οι ούτω καλούμενοι νόμοι της Νυρεμβέργης, οι οποίοι
στερούσαν από τους Εβραίους την υπηκοότητά τους και απαγόρευαν το γάμο με
«Γερμανούς πολίτες». Αυτό ήταν η αρχή της συστηματικής εκστρατείας δίωξης των
Εβραίων.

Μερικοί επέλεξαν να φύγουν, όμως η πλειοψηφία παρέμεινε στη Γερμανία, με την
ελπίδα ότι η «τρέλα» θα περνούσε, ή τουλάχιστον ότι δεν θα αυξανόταν σε
δριμύτητα. Αξιοσημείωτο εξάλλου είναι οτι δεν υπήρξε καμία δημόσια έκφραση
αποδοκιμασίας της ναζιστικής πολιτικής – ούτε από Γερμανούς πολίτες, ούτε από
ηγέτες εκκλησιών ή ξένες δυνάμεις.
Μέχρις ότου γίνει η προέλαση της Γερμανίας στην Πολωνία και αρχίσει ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος, όλη η εβραϊκή ιδιοκτησία στις περιοχές υπό ναζιστικό έλεγχο
είχε δημευτεί, και τους Εβραίους τους συγκέντρωσαν σε γκέτο και στρατόπεδα
καταναγκαστικών έργων.
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Το 1942, η εφαρμογή της «τελικής λύσης» άρχισε στο Sobibor, την Treblinka, το
Belzec, το Auschwitz-Birkenau και άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καθώς
έφθαναν, από όλη την Ευρώπη, τρένα φορτωμένα με Εβραίους, πολλοί απ’ αυτούς
θανατώνονταν με αέρια στις ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες (καμουφλαρισμένες ώστε
να μοιάζουν με εγκαταστάσεις για ντους) ή πυροβολούνταν από εκτελεστικό
απόσπασμα. Οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να δουλεύουν κάτω από τις χειρότερες
συνθήκες, οι οποίες οδηγούσαν τελικά στο θάνατο από λιμό ή εκτέλεση. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, έξι εκατομμύρια περίπου Εβραίοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στο ψηφιακό Μουσείο που
δημιουργησαν οι μαθητές του προγράμματος στον συνδεσμο:
https://www.artsteps.com/profile/61d4a57722e8df2a673d07c9

«Να είστε άνθρωποι! Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ό,τι έκαναν επειδή δεν αναγνώριζαν
τους άλλους ανθρώπους ως όντα. Δεν μπορούμε να αγαπάμε όλους τους

ανθρώπους, αλλά όλοι αξίζουν σεβασμό. Δεν υπάρχει ούτε χριστιανικό, ούτε εβραϊκό
ούτε μουσουλμανικό αίμα, υπάρχει μόνο ανθρώπινο αίμα. Είμαστε όλοι ίδιοι. Ό,τι
έγινε, έγινε - δεν μπορούμε πλέον να το αλλάξουμε. Δεν πρέπει όμως να συμβεί

ποτέ, μα ποτέ ξανά».
Μάργκοτ Φρίντλαντερ

επιζώσα του ολοκαυτώματος
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” Ο καλύτερος φόρος τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος είναι η δημιουργία ενός
κόσμου ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για όλους.”

Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών

‘Πρέπει να δρούμε συνειδητά, σε ό,τι κι αν κάνουμε στην καθημερινότητά μας,

ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητές μας είναι απαλλαγμένες από το μίσος,

τον αποκλεισμό και την αδιαφορία.’

Ρομπέρτα Μετσόλα,Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

πηγές:
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/introduction-to-the-holocaust

https://embassies.gov.il/nicosia/AboutIsrael/history/Pages/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%C
E%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1.aspx

https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=369:2009-06-05-10-49-42&cat
id=99:2009-06-04-07-06-01&Itemid=76

επιμέλεια: Ερηλίνα Χαλαμπαλάκη
μαθητρια  της Γ Λυκείου
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