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Μάιος 1940. Ένας Γερμανός εργάτης οδεύει προς την περιοχή της
Άνω Σιλεσίας. Εκείνη τη μέρα, σε εκείνη την περιοχή των γερμανο-
πολωνικών συνόρων, αυτός ο εργάτης θα τοποθετούσε το τελευταίο
«λιθαράκι» για να ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός εκ των πιο φρικτών
κτιρίων στην ιστορία της ανθρωπότητας… το Άουσβιτς ήταν έτοιμο
και στις υπηρεσίες των Ναζί.



Η τραγικότατη τακτική των Ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου έχει μείνει γνωστή ως «Ολοκαύτωμα». Η λέξη προέρχεται
απ’ το αρχαιοελληνικό ὁλόκαυτέω (προσφέρω πλήρως καμένη θυσία
στον Θεό).

 
Αν και γενικά χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται για την
περιγραφή καταστροφής μεγάλης τάξεως ή γενοκτονίας, το
«Ναζιστικό Ολοκαύτωμα» έχει διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία, αν
συνδυαστούν, το διαφοροποιούν από άλλες περιπτώσεις μαζικής
εξόντωσης.
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• Το 1896 ο Francis Galton εισήγαγε για πρώτη φορά τη θεωρία της
«Ευγονικής», μιας διαστρεβλωμένης Δαρβινικής θεωρίας με την
οποία υποστήριζε ότι η φυσική επιλογή (επιβίωση ισχυρότερου-
θάνατος αδύναμου) μπορούσε να γίνει… τεχνητή. Αυτό ακριβώς
εφάρμοσε κι ο Χίτλερ.
 



Υποστηριζόταν πως η υπόσταση, η καθαρότητα της λεγόμενης «Αρίας
Φυλής» μολυνόταν από κατώτερες ράτσες ανθρώπου. Όσοι είχαν
όμορφα εξωτερικά χαρακτηριστικά και καλλιεργημένα πνευματικά
χαρίσματα κατατάσσονταν σε αυτή και θεωρούνταν «ανώτατες
οντότητες».

 
Προκειμένου λοιπόν η ανθρωπότητα να «καθαριστεί» από την ύπαρξη
κατώτερων πλασμάτων, οι Ναζί εφάρμοσαν διμελές σχέδιο: από τη
μια θα εξόντωναν κάθε οργανισμό-απειλή για τους αρίους και από την
άλλη θα εξασφάλιζαν τη διαιώνιση των ανώτατων ανθρώπων.

 



ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



 
 
 

Έτσι δημιουργήθηκαν τα
περίφημα «στρατόπεδα
συγκέντρωσης», με τα οποία η
επίτευξη του στόχου ήταν
εγγυημένη. Εβραίοι, Πολωνοί,
Σλάβοι, στείροι, τσιγγάνοι,
κομουνιστές, ανάπηροι,
νοητικά καθυστερημένοι,
αλλά και υγιέστατοι Γερμανοί
πολίτες που ήταν κατά του
καθεστώτος βασανίστηκαν
φρικτά και εκτελέστηκαν.

 



Μπέλζεκ, Σομπιμπόρ, Τρεμπλίνκα,
Άουσβιτς και πολλά ακόμη στρατόπεδα
βάφτηκαν στο αίμα και στολίστηκαν με
τις σπαραχτικές κραυγές των
κρατούμενων. Αν και η κατάληξη ήταν η
ίδια, οι Γερμανοί παρέθεταν γενναιόδωρα,
απλόχερα σχεδόν ποικιλία μεθόδων:
αρρώστια, πείνα, βασανιστήρια, φούρνοι,
μαζική εκτέλεση με τουφέκι, εκτέλεση σε
θάλαμο αερίων…

 



 Βέβαια από το ολοκαύτωμα δεν ξέφυγαν ούτε τα γυναικόπαιδα, ούτε
οι ηλικιωμένοι. Ειδικά για την περίπτωση των παιδιών, ο ειδικός

αρχηγός των S.S Heinrich Himmler δήλωσε χαρακτηριστικά:

 



«Τι θα κάνουμε με τις γυναίκες και τα παιδιά; Αποφάσισα να
βρω μια εντελώς ξεκάθαρη λύση και για αυτό το θέμα.
Θεωρώ ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα να σκοτώσω τους
άντρες και να αφήσω τους εκδικητές με τη μορφή παιδιών
να μεγαλώσουν και να αναμετρηθούν με τους γιους και τα
εγγόνια μας. Πρέπει να παρθεί απόφαση για να
εξαφανιστούν οι άνθρωποι αυτοί από προσώπου γης»

 



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ



 
 
 

 
•

•

 Συνολικά εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
έσβησαν περίπου 10 εκατομμύρια ψυχές σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, εκ των οποίων 5,5 εκατομμύρια ήταν Εβραίοι, 1,5
εκατομμύριο Πολωνοί και 1 εκατομμύριο παιδιά.

 Με αφορμή λοιπόν την 27η Ιανουαρίου φέρουμε στη μνήμη μας τα 
θύματα αυτά μιας τραγικής παρεξήγησης…

 



    ΠΗΓΕΣ                                   ΕΙΚΟΝΕΣ
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