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Μάθημα γυμναστικής της Β΄ Τάξης, Ρίγα, Λετονία, 1933
Μόνον επτά από τους τριάντα επτά ανθρώπους που απεικονίζονται στη φωτογραφία
επέζησαν του Ολοκαυτώματος.

Σοά. Το Ολοκαύτωμα υπήρξε μία γενοκτονία άνευ προηγουμένου, ολοκληρωτική και συστηματική, που
διαπράχθηκε από τη ναζιστική Γερμανία και τους συνεργούς της, με στόχο την εξολόθρευση του εβραϊκού
λαού. Το πρωταρχικό κίνητρο ήταν η αντισημιτική, ρατσιστική ιδεολογία των Ναζί. Από το 1933 μέχρι το
Σοά.
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μέρος της υπό κατοχή Ευρώπης. Το 1941, ύστερα από την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, οι Ναζί και οι
συνεργάτες τους έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο της συστηματικής εξολόθρευσης των Εβραίων. Μέχρι το
1945, περί τα έξι εκατομμύρια Εβραίων Eβραίοι δολοφονηθεί.
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Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Θυμήσου
Θυμήσου μόνο
μόνο ότι
ότι ήμουν
ήμουν αθώος
αθώος και,
και, όπως
όπως εσύ,
εσύ, θνητός
θνητός εκείνη
εκείνη την
την ημέρα,
ημέρα,
Είχα
Είχα κι
κι εγώ
εγώ ένα
ένα πρόσωπό
πρόσωπό με
με σημάδια
σημάδια από
από οργή,
οργή, οίκτο
οίκτο και
και χαρά,
χαρά,
με
με λίγα
λίγα λόγια,
λόγια, ένα
ένα ανθρώπινο
ανθρώπινο πρόσωπο!
πρόσωπο!
Μπενζαμίν Φοντάν, δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 1944.
Μπενζαμίν Φοντάν, δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 1944.

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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κοινή μοίρα
μοίρα των
των εθνών
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πολιτισμό.

Ghetto Fighters‘ House Archive, Lochmei Hageta‘ot Kibbutz, Israel
Ghetto Fighters‘ House Archive, Lochmei Hageta‘ot Kibbutz, Israel
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02

Y
P

The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel
The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel
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Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Πόσοι ήταν εκείνοι που έβλεπαν σ’εκείνον [τον Χίτλερ] τον σωτήρα τους...
αυτόν που σώζει... τον λόγιο, τον κληρικό, τον εργάτη, τον άνεργο,
Πόσοι ήταν εκείνοι
έβλεπαν
σ’εκείνον
[τον Χίτλερ]
τον σωτήρα τους...
πουπου
τους
σώζει και
τους ξανακάνει
έθνος.
Λουίζ Σόλμιτς, Γερμανός δάσκαλος, 1933
αυτόν που σώζει... τον λόγιο, τον κληρικό, τον εργάτη, τον άνεργο,
που τους σώζει και τους ξανακάνει έθνος.

Λουίζ Σόλμιτς, Γερμανός δάσκαλος, 1933

Ο Αδόλφος Χίτλερ ανάμεσα στους υποστηρικτές του, δεκαετία του 1930, Γερμανία.
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Η άνοδος του Ναζισμού στην εξουσία στη Γερμανία. Την επαύριο του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου (1918-1914), η Ευρώπη βρέθηκε σε κατάσταση πολιτικής,
οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής. Ποικίλα ιδεολογικά κινήματα
Η άνοδος του Ναζισμού στην εξουσία στη Γερμανία. Την επαύριο του Α΄
προσέφεραν ριζοσπαστικές εναλλακτικές στις φιλελεύθερες αξίες που
Παγκοσμίου Πολέμου (1918-1914), η Ευρώπη βρέθηκε σε κατάσταση πολιτικής,
προέρχονταν τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, φιλοδοξώντας να
οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής. Ποικίλα ιδεολογικά κινήματα
κατακτήσουν την απόλυτη ανωτερότητα του έθνους και της φυλής, από τη μία
προσέφεραν ριζοσπαστικές εναλλακτικές στις φιλελεύθερες αξίες που
πλευρά, ή της κοινωνικής τάξης από την άλλη. Την ίδια στιγμή, η δημιουργία
προέρχονταν τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, φιλοδοξώντας να
κατακτήσουν την απόλυτη ανωτερότητα του έθνους και της φυλής, από τη μία
πλευρά, ή της κοινωνικής τάξης από την άλλη. Την ίδια στιγμή, η δημιουργία

Ο Αδόλφος Χίτλερ ανάμεσα στους υποστηρικτές του, δεκαετία του 1930, Γερμανία.
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των εθνών-κρατών υπονόμευσε τη θέση ορισμένων μειονοτήτων σε όλη την
Ευρώπη, και ειδικότερα τη θέση των Εβραίων που συχνά κατηγορούνταν για
προδοσία και διακύβευση του έθνους. Στη Γερμανία, αυτή η διαδικασία σταδιακά
των εθνών-κρατών υπονόμευσε τη θέση ορισμένων μειονοτήτων σε όλη την
ενίσχυσε το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα (Ναζί), υπό την ηγεσία του Αδόλφου
Ευρώπη, και ειδικότερα τη θέση των Εβραίων που συχνά κατηγορούνταν για
Χίτλερ. Το 1933, ύστερα από δημοκρατικές εκλογές και με την υποστήριξη
προδοσία και διακύβευση του έθνους. Στη Γερμανία, αυτή η διαδικασία σταδιακά
των Συντηρητικών, οι Ναζί ανήλθαν στην εξουσία, και ξεκίνησαν άμεσα μία
ενίσχυσε το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα (Ναζί), υπό την ηγεσία του Αδόλφου
ολοκληρωτική, ρατσιστική και αντισημιτική επανάσταση.
Χίτλερ. Το 1933, ύστερα από δημοκρατικές εκλογές και με την υποστήριξη
των Συντηρητικών, οι Ναζί ανήλθαν στην εξουσία, και ξεκίνησαν άμεσα μία
ολοκληρωτική, ρατσιστική και αντισημιτική επανάσταση.

Ο αρραβωνιαστικός μου έπεσε στο πεδίο της μάχης το 1914. Οι αδελφοί μου Μαξ
και Γιούλιους Κον σκοτώθηκαν το 1916 και το 1918. Ο μόνος αδελφός μου που
επέζησε, γύρισε πίσω τυφλός... Και οι τρεις παρασημοφορήθηκαν με το μετάλλιο
Ο αρραβωνιαστικός μου έπεσε στο πεδίο της μάχης το 1914. Οι αδελφοί μου Μαξ
του Σιδηρού Σταυρού για την προσφορά τους στην πατρίδα... Αλλά τώρα...φυλλάδια
και Γιούλιους Κον σκοτώθηκαν το 1916 και το 1918. Ο μόνος αδελφός μου που
που γράφουν «Έξω οι Εβραίοι!» διανέμονται στους δρόμους... Η πρόκληση αυτή
επέζησε, γύρισε πίσω τυφλός... Και οι τρεις παρασημοφορήθηκαν με το μετάλλιο
εναντίον των Εβραίων είναι, άραγε, σημάδι δύναμης ή δειλίας, δεδομένου οτι οι
του Σιδηρού Σταυρού για την προσφορά τους στην πατρίδα... Αλλά τώρα...φυλλάδια
Εβραίοι αποτελούν μόνο το ένα τοις εκατό του γερμανικού λαού;
που γράφουν «Έξω οι Εβραίοι!» διανέμονται στους δρόμους... Η πρόκληση αυτή
Γράμμα από τη Φρίντα Φρίντμαν στον Πρόεδρο Ραούλ Χίλντενμπουργκ, Γερμανία, Φεβρουάριος, 1933
εναντίον των Εβραίων είναι, άραγε, σημάδι δύναμης ή δειλίας, δεδομένου οτι οι
Εβραίοι αποτελούν μόνο το ένα τοις εκατό του γερμανικού λαού;
Γράμμα από τη Φρίντα Φρίντμαν στον Πρόεδρο Ραούλ Χίλντενμπουργκ, Γερμανία, Φεβρουάριος, 1933

Αφίσα της γερμανο-εβραϊκής Ένωσης Βετεράνων (RjF) επισημαίνει τον
αριθμό των 12.000 Εβραίων στρατιωτών που έπεσαν στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ως απάντηση στην αντισημιτική προπαγάνδα, σύμφωνα με την
οποία οι Εβραίοι απέφευγαν να υπηρετήσουν τη στρατωτική θητεία τους.
Αφίσα της γερμανο-εβραϊκής Ένωσης Βετεράνων (RjF) επισημαίνει τον
αριθμό των 12.000 Εβραίων στρατιωτών που έπεσαν στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ως απάντηση στην αντισημιτική προπαγάνδα, σύμφωνα με την
οποία οι Εβραίοι απέφευγαν να υπηρετήσουν τη στρατωτική θητεία τους.
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Μία μενορά του Χανουκά στο σπίτι του
Ραβίνου Ακίβα και της Ραχήλ Πόσνερ, Κίελ,
Γερμανία
Μία μενορά του Χανουκά στο σπίτι του
Ραβίνου Ακίβα και της Ραχήλ Πόσνερ, Κίελ,
Γερμανία

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Μόνον εκείνος [ο Άρειος] … αντιπροσωπεύει το πρότυπο όλων
όσων αντιλαμβανόμαστε με την έννοια «άνθρωπος».
Μόνον εκείνος [ο Άρειος] … αντιπροσωπεύει το πρότυπο όλων
Ο Εβραίος είναι ο αντι-άνθρωπος.
όσων αντιλαμβανόμαστε με την έννοια «άνθρωπος».
Αδόλφος Χίτλερ
Ο Εβραίος είναι ο αντι-άνθρωπος.
Αδόλφος Χίτλερ
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Ναζιστική αντισημιτική αφίσα
Ο Εβραίος απεικονίζεται ως ένα παράσιτο που αγωνίζεται να ελέγξει τον κόσμο.

Ναζιστική αντισημιτική ιδεολογία. Η ναζιστική ιδεολογία, που βασιζόταν
σε μία ρατσιστική-αντισημιτική κοσμοθεωρία, αντιλαμβανόταν τους
Εβραίους ως
μία καταστροφική
που δηλητηριάζει
και υπονομεύει
Ναζιστική
αντισημιτική
ιδεολογία.φυλή
Η ναζιστική
ιδεολογία, που
βασιζόταν
τα ίδια
θεμέλια της ανθρώπινης
ύπαρξης. Αντλώντας
στοιχεία
και
σε
μία τα
ρατσιστική-αντισημιτική
κοσμοθεωρία,
αντιλαμβανόταν
τους
από τον παραδοσιακό
ευρωπαϊκό
αντι-ιουδαϊσμό,
οι Ναζί
τους
Εβραίους
ως μία καταστροφική
φυλή
που δηλητηριάζει
καιέβλεπαν
υπονομεύει
τα ίδια τα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης. Αντλώντας στοιχεία και
από τον παραδοσιακό ευρωπαϊκό αντι-ιουδαϊσμό, οι Ναζί έβλεπαν τους

Ναζιστική αντισημιτική αφίσα
Ο Εβραίος απεικονίζεται ως ένα παράσιτο που αγωνίζεται να ελέγξει τον κόσμο.

Εβραίους ως μία σατανική δύναμη που επιδίωκε την κυριαρχία του κόσμου,
υποδαύλιζε τις κοινωνικές επαναστάσεις, και υπέθαλπε τον κομμουνισμό,
τον άγριο
και τα που
δημοκρατικά
κράτη.
Οι Ναζί
Εβραίους
ωςκαπιταλισμό,
μία σατανική δύναμη
επιδίωκε την
κυριαρχία
τουθεωρούσαν
κόσμου,
τους Γερμανούς
ως την ηγέτιδα
φυλή, καικαι
επιζητούσαν
τη δημιουργία
μίας
υποδαύλιζε
τις κοινωνικές
επαναστάσεις,
υπέθαλπε τον
κομμουνισμό,
νέας
τάξης
πραγμάτων και
υπότα
τηνδημοκρατικά
ηγεσία τους –
έναν κόσμο
χωρίς
Εβραίους.
τον
άγριο
καπιταλισμό,
κράτη.
Οι Ναζί
θεωρούσαν
τους Γερμανούς ως την ηγέτιδα φυλή, και επιζητούσαν τη δημιουργία μίας
νέας τάξης πραγμάτων υπό την ηγεσία τους – έναν κόσμο χωρίς Εβραίους.

Ο Γιάκομπ Φάιμπελμαν ήταν ιδιοκτήτης ενός επιτυχημένου εργοστασίου παραγωγής αλουμινόχαρτου και
μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Μέμμινγκεν, στη Βαυαρία. Είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός στον
γερμανικό στρατό κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, ο Γιάκομπ συνελήφθη, ωστόσο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χάρη
Ο Γιάκομπ Φάιμπελμαν ήταν ιδιοκτήτης ενός επιτυχημένου εργοστασίου παραγωγής αλουμινόχαρτου και
στην κοινωνική του θέση. Την ίδια στιγμή, η κόρη του Μίριαμ είχε αρχίσει να γίνεται θύμα αντισημιτικής
μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Μέμμινγκεν, στη Βαυαρία. Είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός στον
συμπεριφοράς στο σχολείο.
γερμανικό στρατό κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
To 1934, ο Γιάκομπ άρχισε να λαμβάνει κάθε εβδομάδα ανώνυμες καρτ ποστάλ γεμάτες με λεξιλόγιο μίσους.
Μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία, ο Γιάκομπ συνελήφθη, ωστόσο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χάρη
Ο Φάιμπελμαν έλαβε συνολικά 46 τέτοιες καρτ ποστάλ.
στην κοινωνική του θέση. Την ίδια στιγμή, η κόρη του Μίριαμ είχε αρχίσει να γίνεται θύμα αντισημιτικής
Το 1935, ο Γιάκομπ Φάιμπελμαν και η οικογένειά του διέφυγαν στη Γη του Ισραήλ.
συμπεριφοράς στο σχολείο.
To 1934, ο Γιάκομπ άρχισε να λαμβάνει κάθε εβδομάδα ανώνυμες καρτ ποστάλ γεμάτες με λεξιλόγιο μίσους.
Ο Φάιμπελμαν έλαβε συνολικά 46 τέτοιες καρτ ποστάλ.
Το 1935, ο Γιάκομπ Φάιμπελμαν και η οικογένειά του διέφυγαν στη Γη του Ισραήλ.

Γιάκομπ και Ίρμα Φάιμπελμαν

Γιάκομπ και Ίρμα Φάιμπελμαν

04

«Συνέπειες του Διαφωτισμού
Κανένα κορίτσι δεν θα πέσει πλέον στην παγίδα του
Από τώρα και στο εξής θα πίνει μόνος του το λικέρ του.»
«Συνέπειες του Διαφωτισμού
Κανένα
κορίτσι
δεν θαθρασύτατε
πέσει πλέον
στην παγίδα
του
«Πότε,
επιτέλους,
Εβραίε,
σκοπεύεις
Απόνατώρα
και στο
εξής
θα πίνει μόνος του το λικέρ του.»
πας πίσω
στην
Παλαιστίνη;»
«Πότε, επιτέλους, θρασύτατε Εβραίε, σκοπεύεις
να πας πίσω στην Παλαιστίνη;»

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Αυτός ήταν ο αποχαιρετισμός μου απέναντι σε οτιδήποτε γερμανικό. Ο εσωτερικός αποχωρισμός μου
από οτιδήποτε είχε υπάρξει η πατρίδα μου... Δεν μπορούσα πλέον να είμαι Γερμανός.
Απομνημονεύματα
του Έντβινο
Λάνταου,
ενός Γερμανού Εβραίου που μετανάστευσε
Γη του Ισραήλ.
Αυτός ήταν
αποχαιρετισμός
μουστηαπέναντι
σε οτιδήποτε γερμανικό. Ο εσωτερικός αποχωρισμός μου
από οτιδήποτε είχε υπάρξει η πατρίδα μου... Δεν μπορούσα πλέον να είμαι Γερμανός.
Απομνημονεύματα του Έντβιν Λάνταου, ενός Γερμανού Εβραίου που μετανάστευσε στη Γη του Ισραήλ.
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Γερμανοί πολίτες παρακολουθούν τo κάψιμο της Συναγωγής Χόροβιτς στην Φραγκφούρτη τη Νύχτα των Κρυστάλλων, 10 Νοεμβρίου 1938.
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Οι Εβραίοι του Ράιχ υπό τη ναζιστική κυριαρχία. Αμέσως μετά την ανάληψη της
Γερμανοί πολίτες παρακολουθούν τo κάψιμο της Συναγωγής Χόροβιτς στην Φραγκφούρτη τη Νύχτα των Κρυστάλλων, 10 Νοεμβρίου 1938.
εξουσίας το 1933, οι Ναζί έθεσαν σε εφαρμογή μία διαδικασία αυξανόμενων
διακρίσεων εναντίον των Εβραίων. Απομόνωσαν τους Εβραίους από την κοινωνία
Οι Εβραίοι του Ράιχ υπό τη ναζιστική κυριαρχία. Αμέσως μετά την ανάληψη της
μέσα στην οποία ζούσαν και απαλλοτρίωσαν τις περιουσίες τους. Το 1935,
εξουσίας το 1933, οι Ναζί έθεσαν σε εφαρμογή μία διαδικασία αυξανόμενων
σύμφωνα με τους Νόμους της Νυρεμβέργης, οι Γερμανοί Εβραίοι στερήθηκαν την
διακρίσεων εναντίον των Εβραίων. Απομόνωσαν τους Εβραίους από την κοινωνία
ιθαγένειά τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, εκατοντάδες χιλιάδες
μέσα στην οποία ζούσαν και απαλλοτρίωσαν τις περιουσίες τους. Το 1935,
Εβραίοι επιχείρησαν να μεταναστεύσουν, εγκαταλείποντας την πατρίδα που τους
σύμφωνα με τους Νόμους της Νυρεμβέργης, οι Γερμανοί Εβραίοι στερήθηκαν την
πρόδωσε, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός κατάφερε να βρει άσυλο αλλού. Άλλοι
ιθαγένειά τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, εκατοντάδες χιλιάδες
δημιούργησαν εναλλακτικά πλαίσια δραστηριότητας, κυρίως στους χώρους
Εβραίοι επιχείρησαν να μεταναστεύσουν, εγκαταλείποντας την πατρίδα που τους
πρόδωσε, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός κατάφερε να βρει άσυλο αλλού. Άλλοι
δημιούργησαν εναλλακτικά πλαίσια δραστηριότητας, κυρίως στους χώρους

Ταμπέλα των Ναζί σε μαγαζί Εβραίων: «Γερμανοί! Προστατευτείτε. Μην
αγοράζετε από Εβραίους», Γερμανία, 1 Απριλίου 1933.
Την 1η Απριλίου 1933, οι Ναζί οργάνωσαν την πρώτη –σε εθνική κλίμακα–
αντισημιτική δράση, ένα οικονομικό μποϋκοτάζ που ήταν μέρος της
πολιτικήςτων
πουΝαζί
στόχευε
στην Εβραίων:
απομόνωση
και την εκδίωξη
των Εβραίων
Ταμπέλα
σε μαγαζί
«Γερμανοί!
Προστατευτείτε.
Μην
πολιτών της
Γερμανίας.
αγοράζετε
από
Εβραίους», Γερμανία, 1 Απριλίου 1933.
Bundesarchiv, Koblenz, Germany
Την 1η Απριλίου 1933, οι Ναζί οργάνωσαν την πρώτη –σε εθνική κλίμακα–
αντισημιτική δράση, ένα οικονομικό μποϋκοτάζ που ήταν μέρος της
πολιτικής που στόχευε στην απομόνωση και την εκδίωξη των Εβραίων
πολιτών της Γερμανίας.
Bundesarchiv, Koblenz, Germany
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της τέχνης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνεισφοράς, ενώ παράλληλα
εμβάθυναν στην εβραϊκή ταυτότητά τους. Το 1938, η κατάσταση χειροτέρεψε με
περαιτέρω οικονομικές στερήσεις, με τον υποχρεωτικό εκπατρισμό των Εβραίων
της τέχνης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνεισφοράς, ενώ παράλληλα
της Γερμανίας και την αυξανόμενη βία εναντίον τους. Όλο αυτό κλιμακώθηκε στο
εμβάθυναν στην εβραϊκή ταυτότητά τους. Το 1938, η κατάσταση χειροτέρεψε με
πογκρόμ του Νοεμβρίου – Νύχτα των Κρυστάλλων – όταν χιλιάδες συναγωγές,
περαιτέρω οικονομικές στερήσεις, με τον υποχρεωτικό εκπατρισμό των Εβραίων
εβραϊκά σπίτια και εβραϊκές επιχειρήσεις κάηκαν και καταστράφηκαν
της Γερμανίας και την αυξανόμενη βία εναντίον τους. Όλο αυτό κλιμακώθηκε στο
σε ολόκληρη τη Γερμανία. Δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι συνελήφθησαν και
πογκρόμ του Νοεμβρίου – Νύχτα των Κρυστάλλων – όταν χιλιάδες συναγωγές,
εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ πολλοί Εβραίοι θανατώθηκαν.
εβραϊκά σπίτια και εβραϊκές επιχειρήσεις κάηκαν και καταστράφηκαν
Η ζωή των Εβραίων στη Γερμανία είχε γίνει πλέον αφόρητη.
σε ολόκληρη τη Γερμανία. Δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι συνελήφθησαν και
εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ πολλοί Εβραίοι θανατώθηκαν.
Η ζωή των Εβραίων στη Γερμανία είχε γίνει πλέον αφόρητη.

Ένας Εβραίος άνδρας και μία Χριστιανή γυναίκα διαπομπεύονται ενώπιον του
πλήθους εξαιτίας της ερωτικής σχέσης τους.
Κουξχάβεν, Γερμανία, 27 Ιουλίου 1933 Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης, η ρατσιστική
νομοθεσία που ψηφίστηκε το 1935, απαγόρευαν τις σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα
σε Εβραίους
και Άρειους.
Ένας
Εβραίος άνδρας
και μία Χριστιανή γυναίκα διαπομπεύονται ενώπιον του
πλήθους εξαιτίας της ερωτικής σχέσης τους.
Κουξχάβεν, Γερμανία, 27 Ιουλίου 1933 Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης, η ρατσιστική
νομοθεσία που ψηφίστηκε το 1935, απαγόρευαν τις σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα
σε Εβραίους και Άρειους.

Ο πρόσφυγας, 1939
Φέλιξ Νούσμπαουμ
Δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 1944.
Ο πρόσφυγας, 1939
Φέλιξ Νούσμπαουμ
Δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 1944.

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα μεγαλύτερη ταπείνωση από τη στιγμή εκείνη που κοίταξα
μέσα από την πύλη προς την πλατεία και είδα τα χαρούμενα, χαμογελαστά πρόσωπα των
Ποτέ στη ζωή μου δεν
ένιωσα μεγαλύτερη
ταπείνωση
τη στιγμή
περαστικών,
που γελούσαν
με τη από
δυστυχία
μας.εκείνη που κοίταξα
Νταβίντ Σιερακόβιακ, Λοτζ, Πολωνία, 4 Οκτωβρίου 1939
μέσα
από την πύλη προς την πλατεία και είδα τα χαρούμενα, χαμογελαστά πρόσωπα των
Δολοφονήθηκε στο γκέτο του Λοτζ το 1943.
περαστικών, που γελούσαν με τη δυστυχία μας.
Νταβίντ Σιερακόβιακ, Λοτζ, Πολωνία, 4 Οκτωβρίου 1939
Δολοφονήθηκε στο γκέτο του Λοτζ το 1943.
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Γυναίκες φορούν στο πέτο τους το κίτρινο αστέρι που ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν οι Εβραίοι, Βιέννη, Αυστρία, 1941.
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Vienna Austria

Η Κατοχή της Ευρώπης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε όταν η Γερμανία
Γυναίκες φορούν στο πέτο τους το κίτρινο αστέρι που ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν οι Εβραίοι, Βιέννη, Αυστρία, 1941.
εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Μέσα σε διάστημα δύο
ετών, η Γερμανία κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και τη
Η Κατοχή της Ευρώπης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε όταν η Γερμανία
Βόρεια Αφρική. Οι Ναζί επέβαλαν τη «Νέα Τάξη», στην οποία οι Εβραίοι δεν
εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Μέσα σε διάστημα δύο
είχαν καμία θέση. Οι Εβραίοι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, καταπίεσης
ετών, η Γερμανία κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και τη
και στέρησης των δικαιωμάτων τους∙ απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο
Βόρεια Αφρική. Οι Ναζί επέβαλαν τη «Νέα Τάξη», στην οποία οι Εβραίοι δεν
είχαν καμία θέση. Οι Εβραίοι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, καταπίεσης
και στέρησης των δικαιωμάτων τους∙ απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Vienna Austria

Μέλη της σλοβακικής πολιτοφυλακής ξυρίζουν το μούσι ενός Εβραίου, Στρόπκοβ, Σλοβακία, 21 Μαΐου 1942.

Μέλη της σλοβακικής πολιτοφυλακής ξυρίζουν το μούσι ενός Εβραίου, Στρόπκοβ, Σλοβακία, 21 Μαΐου 1942.
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πληθυσμό και εκτοπίστηκαν βίαια σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.
Οι Ναζί κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν τους τοπικούς κυβερνητικούς και
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς στον διωγμό εναντίον των Εβραίων και
πληθυσμό και εκτοπίστηκαν βίαια σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.
να ξεριζώσουν ολοκληρωτικά αυτούς τους τελευταίους από την πολιτική,
Οι Ναζί κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν τους τοπικούς κυβερνητικούς και
κοινωνική και οικονομική σφαίρα.
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς στον διωγμό εναντίον των Εβραίων και
να ξεριζώσουν ολοκληρωτικά αυτούς τους τελευταίους από την πολιτική,
κοινωνική και οικονομική σφαίρα.

Δημόσιος εξευτελισμός των Εβραίων, το «Μαύρο Σάββατο», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 11 Ιουλίου 1942.

Δημόσιος εξευτελισμός των Εβραίων, το «Μαύρο Σάββατο», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 11 Ιουλίου 1942.

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Ξαφνικά, βρεθήκαμε αποκλεισμένοι από παντού. Μας απομόνωσαν και μας χώρισαν
από τον υπόλοιπο κόσμο... εκδιωγμένοι από την κοινωνία της ανθρώπινης φυλής.
Χάιμ
Α. Κάπλαν, Γκέτο Βαρσοβίας,
Πολωνία, 17 Νοεμβρίου
1940
Ξαφνικά,
βρεθήκαμε
αποκλεισμένοι
από παντού. Μας απομόνωσαν και μας χώρισαν
Δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα, Αύγουστος 1942.
από τον υπόλοιπο κόσμο... εκδιωγμένοι από την κοινωνία της ανθρώπινης φυλής.
Χάιμ Α. Κάπλαν, Γκέτο Βαρσοβίας, Πολωνία, 17 Νοεμβρίου 1940
Δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα, Αύγουστος 1942.
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Εβραιόπουλα λιμοκτονούν στους δρόμους του γκέτο της Βαρσοβίας, Πολωνία, 19 Σεπτεμβρίου 1941.
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Γκέτο. Σε πολλά μέρη στην ανατολική Ευρώπη, οι Ναζί εφάρμοσαν μία
σταδιακή διαδικασία απομόνωσης των Εβραίων σε περιοχές που προορίζονταν
αποκλειστικά για Εβραίους – τα γκέτο – επικεφαλής των οποίων ορίζονταν
Γκέτο. Σε πολλά μέρη στην ανατολική Ευρώπη, οι Ναζί εφάρμοσαν μία
από τους Γερμανούς υποχρεωτικά Εβραίοι. Τα γκέτο χαρακτηρίζονταν από πολύ
σταδιακή διαδικασία απομόνωσης των Εβραίων σε περιοχές που προορίζονταν
έντονο συνωστισμό, πείνα, ασθένειες, καταναγκαστική εργασία και εκατοντάδες
αποκλειστικά για Εβραίους – τα γκέτο – επικεφαλής των οποίων ορίζονταν
χιλιάδες θανάτους. Παρά τις απάνθρωπες συνθήκες, οι Εβραίοι κατέβαλαν κάθε
από τους Γερμανούς υποχρεωτικά Εβραίοι. Τα γκέτο χαρακτηρίζονταν από πολύ
προσπάθεια για να επιβιώσουν – iberleben (ιμπερλέμπεν), όπως λένε στα γίντις.
έντονο συνωστισμό, πείνα, ασθένειες, καταναγκαστική εργασία και εκατοντάδες
χιλιάδες θανάτους. Παρά τις απάνθρωπες συνθήκες, οι Εβραίοι κατέβαλαν κάθε
προσπάθεια για να επιβιώσουν – iberleben (ιμπερλέμπεν), όπως λένε στα γίντις.

Εβραιόπουλα λιμοκτονούν στους δρόμους του γκέτο της Βαρσοβίας, Πολωνία, 19 Σεπτεμβρίου 1941.

Συσσίτιο από την Εβραϊκή Εταιρεία Αλληλοβοήθειας, Γκέτο Βαρσοβίας, Πολωνία

Συσσίτιο από την Εβραϊκή Εταιρεία Αλληλοβοήθειας, Γκέτο Βαρσοβίας, Πολωνία
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Σε συνθήκες παρανομίας, κινήματα νέων σε πολλά μέρη συνέχιζαν κρυφά
τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, ο κόσμος συμμετείχε σε πολιτικές
δράσεις και θρησκευτικές τελετές, δημιουργήθηκαν υπηρεσίες πρόνοιας
Σε συνθήκες παρανομίας, κινήματα νέων σε πολλά μέρη συνέχιζαν κρυφά
και πολιτιστικά ιδρύματα, ενώ πολλοί Εβραίοι έγραφαν ημερολόγια για να
τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, ο κόσμος συμμετείχε σε πολιτικές
χρησιμεύσουν ως μαρτυρία για τις επόμενες γενιές. Η αίσθηση αποκλεισμού
δράσεις και θρησκευτικές τελετές, δημιουργήθηκαν υπηρεσίες πρόνοιας
επιτεινόταν από την αποξένωση και την αδιαφορία που επιδείκνυε ο περιβάλλων
και πολιτιστικά ιδρύματα, ενώ πολλοί Εβραίοι έγραφαν ημερολόγια για να
πληθυσμός.
χρησιμεύσουν ως μαρτυρία για τις επόμενες γενιές. Η αίσθηση αποκλεισμού
επιτεινόταν από την αποξένωση και την αδιαφορία που επιδείκνυε ο περιβάλλων
πληθυσμός.

Αγόρι που εργάζεται στο εβραϊκό νεκροταφείο, μεταφέρει ένα πτώμα από το
νεκροτομείο στον τάφο, Βαρσοβία, Πολωνία, 19 Σεπτεμβρίου 1941.

Αγόρι που εργάζεται στο εβραϊκό νεκροταφείο, μεταφέρει ένα πτώμα από το
νεκροτομείο στον τάφο, Βαρσοβία, Πολωνία, 19 Σεπτεμβρίου 1941.

Μάθημα Γεωγραφίας στο γκέτο του Λοτζ, Πολωνία

Μάθημα Γεωγραφίας στο γκέτο του Λοτζ, Πολωνία

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Είμαι είκοσι χρόνων. Ω, πόσο θαυμάσιος είναι ο κόσμος γύρω μου...
Είναι άραγε αυτές οι τελευταίες μου στιγμές;
Είμαι
Ω, πόσοαυτήν
θαυμάσιος
είναι ο κόσμος
γύρω μου...
Εκδίκηση! Εύχομαι
όλοιείκοσι
αυτοίχρόνων.
που διαβάζουν
την τελευταία
μου επιθυμία,
να πάρουν εκδίκηση.
Τελευταία μαρτυρία που γράφτηκε στους τοίχους μίας συναγωγής όπου είχαν
συγκεντρώσει
τους Εβραίους
του γκέτο πριν
την εκτέλεση, Κόβελ, Πολωνία,
1942.στιγμές;
Είναι
άραγε
αυτές
οιαπότελευταίες
μου
Εκδίκηση! Εύχομαι όλοι αυτοί που διαβάζουν αυτήν την τελευταία μου επιθυμία, να πάρουν εκδίκηση.
Τελευταία μαρτυρία που γράφτηκε στους τοίχους μίας συναγωγής όπου είχαν συγκεντρώσει τους Εβραίους του γκέτο πριν από την εκτέλεση, Κόβελ, Πολωνία, 1942.

Φωτογραφία που στάλθηκε από το μέτωπο από Γερμανό στρατιώτη.
Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας: «Εκτέλεση Εβραίων από Γερμανούς στρατιώτες σε επιχείρηση (Aktion), στο Ιβάνγκοροντ, Ουκρανία, 1942».
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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Φωτογραφία που στάλθηκε από το μέτωπο από Γερμανό στρατιώτη.
Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας: «Εκτέλεση Εβραίων από Γερμανούς στρατιώτες σε επιχείρηση (Aktion), στο Ιβάνγκοροντ, Ουκρανία, 1942».

Ένα δολοφονικό σημείο καμπής. Στις 22 Ιουνίου 1941, η ναζιστική Γερμανία
εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η
επίθεση ήταν ένα κρίσιμο σημείο καμπής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μοιραίο
Ένα δολοφονικό σημείο καμπής. Στις 22 Ιουνίου 1941, η ναζιστική Γερμανία
για την τύχη των Εβραίων, τους οποίους οι Ναζί θεωρούσαν την ενσάρκωση
εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η
του κομμουνισμού. Οι επιχειρήσεις έλαβαν τη μορφή ενός ολοκληρωτικού
επίθεση ήταν ένα κρίσιμο σημείο καμπής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μοιραίο
πολέμου με ιδεολογικά και φυλετικά χαρακτηριστικά, και χαρακτηρίστηκαν
για την τύχη των Εβραίων, τους οποίους οι Ναζί θεωρούσαν την ενσάρκωση
από τις εκτενείς επιθέσεις εναντίον πολιτών και από τη δολοφονική πολιτική
του κομμουνισμού. Οι επιχειρήσεις έλαβαν τη μορφή ενός ολοκληρωτικού
πολέμου με ιδεολογικά και φυλετικά χαρακτηριστικά, και χαρακτηρίστηκαν
από τις εκτενείς επιθέσεις εναντίον πολιτών και από τη δολοφονική πολιτική
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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Κράιγκονεβ, Σοβιετική Ένωση, 1941

Μίζοτς, Πολωνία, 1941

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Κράιγκονεβ, Σοβιετική Ένωση, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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των Γερμανών εναντίον των Εβραίων. Τα Einsatzgruppen, οι ναζιστικές μονάδες
ειδικής δράσης ή τάγματα θανάτου, μαζί με τον γερμανικό στρατό και την
αστυνομία καθώς και με τη συνδρομή των τοπικών συνεργατών των Ναζί,
των Γερμανών εναντίον των Εβραίων. Τα Einsatzgruppen, οι ναζιστικές μονάδες
συνελάμβαναν Εβραίους σε τοποθεσίες κοντά σε πόλεις και κωμοπόλεις και
ειδικής δράσης ή τάγματα θανάτου, μαζί με τον γερμανικό στρατό και την
τους δολοφονούσαν εν ψυχρώ. Περί το 1,5 εκατομμύριο Εβραίοι δολοφονήθηκαν
αστυνομία καθώς και με τη συνδρομή των τοπικών συνεργατών των Ναζί,
με αυτόν τον τρόπο.
συνελάμβαναν Εβραίους σε τοποθεσίες κοντά σε πόλεις και κωμοπόλεις και
τους δολοφονούσαν εν ψυχρώ. Περί το 1,5 εκατομμύριο Εβραίοι δολοφονήθηκαν
με αυτόν τον τρόπο.

Βίνιτσα, Ουκρανία, Ιούλιος 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Μίζοτς, Πολωνία, 1941

Βίνιτσα, Ουκρανία, Ιούλιος 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Γκέτο Πλονσκ, 14 Δεκέμβριου, 1942

Αύριο θα κατευθυνθούμε προς το Μεγάλο Άγνωστο με πλήρη επίγνωση και ηρεμία.
Γκέτο
14 Δεκέμβριου,
1942
ΑνΠλονσκ,
είναι
γραφτό
να ζήσουμε, τόσο το καλύτερο. και αν δεν είναι...
Άμπραμεκ, Πολωνία
Αύριο
θα κατευθυνθούμε προς το Μεγάλο Άγνωστο με πλήρη επίγνωση και ηρεμία.
Αν είναι γραφτό να ζήσουμε, τόσο το καλύτερο. και αν δεν είναι...
F INL AND

Άμπραμεκ, Πολωνία

F AR OE IS L ANDS

Ναζιστική Γερμανία και εδάφη υπό κατοχή

NOR WAY

Γεωγραφία του Φόνου

S WE DE N

Άξονας και συνεργαζόμενες χώρες

F INL AND
E S T ONIA

F AR OE IS L ANDS

Σύνορα – Oκτώβριος 1942

Ουδέτερες χώρες
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«Η Τελική Λύση»: Εκτοπισμοί σε Στρατόπεδα Εξόντωσης. Κατά το δεύτερο
μέρος του 1941, οι δολοφονίες δια πυροβολισμού εξελίχθησαν σε ένα
γενικευμένο, ευρύ σχέδιο το οποίο οι Ναζί αποκαλούσαν «Τελική Λύση για το
«Η Τελική Λύση»: Εκτοπισμοί σε Στρατόπεδα Εξόντωσης. Κατά το δεύτερο
εβραϊκό ζήτημα στην Ευρώπη». Η ναζιστική Γερμανία προόριζε τους Εβραίους
μέρος του 1941, οι δολοφονίες δια πυροβολισμού εξελίχθησαν σε ένα
της Ευρώπης για καθολικό αφανισμό. Προς τούτο, οι Ναζί κινητοποίησαν
γενικευμένο, ευρύ σχέδιο το οποίο οι Ναζί αποκαλούσαν «Τελική Λύση για το
το σύνολο του κυβερνητικού μηχανισμού, τον στρατό, τα τάγματα Ες Ες
εβραϊκό ζήτημα στην Ευρώπη». Η ναζιστική Γερμανία προόριζε τους Εβραίους
(ο ιδεολογικός στρατός του ναζιστικού κόμματος), την αστυνομία και τη
της Ευρώπης για καθολικό αφανισμό. Προς τούτο, οι Ναζί κινητοποίησαν
βιομηχανία. Συνεργαζόμενα καθεστώτα συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την
το σύνολο του κυβερνητικού μηχανισμού, τον στρατό, τα τάγματα Ες Ες
προσπάθεια, με τη συνδρομή του τοπικού πληθυσμού στις υπό κατοχή χώρες.
(ο ιδεολογικός στρατός του ναζιστικού κόμματος), την αστυνομία και τη
βιομηχανία. Συνεργαζόμενα καθεστώτα συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την
προσπάθεια, με τη συνδρομή του τοπικού πληθυσμού στις υπό κατοχή χώρες.

Από το γκέτο της Βαρσοβίας, Πολωνία, στα στρατόπεδα εξόντωσης
της Τρεμπλίνκα και του Μαϊντάνεκ, Απρίλιος-Μάιος, 1943

Από το γκέτο της Βαρσοβίας, Πολωνία, στα στρατόπεδα εξόντωσης
της Τρεμπλίνκα και του Μαϊντάνεκ, Απρίλιος-Μάιος, 1943
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E GYP T

Εκατομμύρια Εβραίοι από ολόκληρη την Ευρώπη συνελήφθησαν και
εκτοπίστηκαν με φορτηγά αυτοκίνητα στα στρατόπεδα εξόντωσης –
βιομηχανικές εγκαταστάσεις θανάτου όπου οι Εβραίοι θανατώθηκαν σε
Εκατομμύρια Εβραίοι από ολόκληρη την Ευρώπη συνελήφθησαν και
θαλάμους αερίων. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, οι Γερμανοί
εκτοπίστηκαν με φορτηγά αυτοκίνητα στα στρατόπεδα εξόντωσης –
εξαπάτησαν τα θύματά τους ως προς τον πραγματικό σκοπό του ταξιδιού τους.
βιομηχανικές εγκαταστάσεις θανάτου όπου οι Εβραίοι θανατώθηκαν σε
Με αυτόν τον τρόπο, περί τα τρία εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν στα
θαλάμους αερίων. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, οι Γερμανοί
στρατόπεδα εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, Τρεμπλίνκα, Μπέλζεκ, Χέλμνο,
εξαπάτησαν τα θύματά τους ως προς τον πραγματικό σκοπό του ταξιδιού τους.
Μαϊντάνεκ και Σόμπιμπορ. Περί τα έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν
Με αυτόν τον τρόπο, περί τα τρία εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν στα
σε όλη την Ευρώπη από το 1941 έως το 1945.
στρατόπεδα εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, Τρεμπλίνκα, Μπέλζεκ, Χέλμνο,
Μαϊντάνεκ και Σόμπιμπορ. Περί τα έξι εκατομμύρια Εβραίοι δολοφονήθηκαν
σε όλη την Ευρώπη από το 1941 έως το 1945.

Από τη Θράκη, προσαρτημένη από τη Βουλγαρία, στο στρατόπεδο εξόντωσης της
Τρεμπλίνκα, Μάρτιος 1943

Από τη Θράκη, προσαρτημένη από τη Βουλγαρία, στο στρατόπεδο εξόντωσης της
Τρεμπλίνκα, Μάρτιος 1943

Από το στρατόπεδο μετάβασης του Βέστερμπορκ, στην Ολλανδία, στο στρατόπεδο
εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου

Από το στρατόπεδο μετάβασης του Βέστερμπορκ, στην Ολλανδία, στο στρατόπεδο
εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Πύλη εισόδου στο Μπίρκεναου, Πολωνία, 1945

T
O
N

Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
To Άουσβιτς είχε εγκαθιδρυθεί ως στρατόπεδο
Πύλη εισόδου στο Μπίρκεναου, Πολωνία, 1945
συγκέντρωσης για τους εχθρούς του ναζιστικού καθεστώτος κατοχής. Μεταξύ
των ετών 1942-1944, το στρατόπεδο έγινε το κύριο κέντρο εξόντωσης των
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. To Άουσβιτς είχε εγκαθιδρυθεί ως στρατόπεδο
Εβραίων της Ευρώπης. Στο Μπίρκεναου (Άουσβιτς ΙΙ), οι Ναζί ανέγειραν
συγκέντρωσης για τους εχθρούς του ναζιστικού καθεστώτος κατοχής. Μεταξύ
τέσσερις εγκαταστάσεις εξόντωσης, η κάθε μία από τις οποίες περιείχε
των ετών 1942-1944, το στρατόπεδο έγινε το κύριο κέντρο εξόντωσης των
δωμάτια απέκδυσης, θαλάμους αερίων και κρεματόρια. Οι Εβραίοι εκτοπίζονταν
Εβραίων της Ευρώπης. Στο Μπίρκεναου (Άουσβιτς ΙΙ), οι Ναζί ανέγειραν
στο Μπίρκεναου με αποστολές από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι περισσότεροι
τέσσερις εγκαταστάσεις εξόντωσης, η κάθε μία από τις οποίες περιείχε
δωμάτια απέκδυσης, θαλάμους αερίων και κρεματόρια. Οι Εβραίοι εκτοπίζονταν
στο Μπίρκεναου με αποστολές από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι περισσότεροι
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Εβραίοι από τη Ρουθηνία των Καρπαθίων, Ουγγαρία, υπόκεινται σε διαδικασία
«διαλογής» από τους Γερμανούς, Μπίρκεναου, 27-28 Μαΐου, 1944.

Εβραίοι από τη Ρουθηνία των Καρπαθίων, Ουγγαρία, υπόκεινται σε διαδικασία
«διαλογής» από τους Γερμανούς, Μπίρκεναου, 27-28 Μαΐου, 1944.
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δολοφονούνταν αμέσως μετά την άφιξή τους. Μόνο λίγοι επέζησαν της
διαδικασίας «διαλογής» και παρέμειναν προσωρινά ζωντανοί ως έγκλειστοι
του στρατοπέδου και ως σκλάβοι.
δολοφονούνταν αμέσως μετά την άφιξή τους. Μόνο λίγοι επέζησαν της
Περί τα 1.120.000
άτομα
στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου,
το οποίο
διαδικασίας
«διαλογής»
καιδολοφονήθηκαν
παρέμειναν προσωρινά
ζωντανοί ως έγκλειστοι
μνημονεύεται
ωςκαι
σύμβολο
του Ολοκαυτώματος, του απόλυτου κακού και του
του
στρατοπέδου
ως σκλάβοι.
ανθρώπινου πόνου, της ταπείνωσης και του φόνου. Περίπου 1.000.000 από
Περί τα 1.120.000 άτομα δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, το οποίο
αυτούς ήταν Εβραίοι, συμπεριλαμβανομένων 200.000 παιδιών.
μνημονεύεται ως σύμβολο του Ολοκαυτώματος, του απόλυτου κακού και του
ανθρώπινου πόνου, της ταπείνωσης και του φόνου. Περίπου 1.000.000 από
αυτούς ήταν Εβραίοι, συμπεριλαμβανομένων 200.000 παιδιών.

Εβραίες γυναίκες και παιδιά, καθοδόν για τους θαλάμους αερίων, μετά τη «διαλογή»,
Μπίρκεναου, 27-28 Μαΐου 1944.

Εβραίες γυναίκες και παιδιά, καθοδόν για τους θαλάμους αερίων, μετά τη «διαλογή»,
Μπίρκεναου, 27-28 Μαΐου 1944.

Οι φούρνοι για την καύση των πτωμάτων, Κρεματόριο ΙΙΙ στο Μπίρκεναου, 1943.

Οι φούρνοι για την καύση των πτωμάτων, Κρεματόριο ΙΙΙ στο Μπίρκεναου, 1943.

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Μη βιαστείς να πολεμήσεις και να σκοτωθείς...πρέπει να σώσουμε ζωές.
Είναι πιο σημαντικό να σωθούν Εβραίοι από το να σκοτωθούν Γερμανοί.
Τούβια
ΜηΜπιέλσκι
βιαστείς να πολεμήσεις και να σκοτωθείς...πρέπει να σώσουμε ζωές.
Είναι πιο σημαντικό να σωθούν Εβραίοι από το να σκοτωθούν Γερμανοί.
Τούβια Μπιέλσκι
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Παρτιζάνοι στο Οικογενειακό Στρατόπεδο, υπό την ηγεσία του Τούβια Μπιέλσκι Δάση Ναλιμπόκι, Λευκορωσία, Μάιος 1944

H εβραϊκή απάντηση. Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, οι Εβραίοι
Παρτιζάνοι στο Οικογενειακό Στρατόπεδο, υπό την ηγεσία του Τούβια Μπιέλσκι Δάση Ναλιμπόκι, Λευκορωσία, Μάιος 1944
βρέθηκαν εγκαταλειμμένοι και απομονωμένοι από το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού ανάμεσα στον οποίο ζούσαν. Ως συνέπεια αυτού και εν όψει των
H εβραϊκή απάντηση. Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, οι Εβραίοι
περιορισμένων επιλογών που είχαν στη διάθεσή τους, οι Εβραίοι αναζήτησαν
βρέθηκαν εγκαταλειμμένοι και απομονωμένοι από το μεγαλύτερο μέρος του
τρόπους να αντισταθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο:
πληθυσμού ανάμεσα στον οποίο ζούσαν. Ως συνέπεια αυτού και εν όψει των
κρύφτηκαν και δραπέτευσαν, οργάνωσαν δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας
περιορισμένων επιλογών που είχαν στη διάθεσή τους, οι Εβραίοι αναζήτησαν
και άλλες, θρησκευτικές και πολιτιστικές, εντάχθηκαν στην ένοπλη αντίσταση
τρόπους να αντισταθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο:
και οργάνωσαν αποστολές σωτηρίας για άλλους Εβραίους.
κρύφτηκαν και δραπέτευσαν, οργάνωσαν δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας
και άλλες, θρησκευτικές και πολιτιστικές, εντάχθηκαν
στην ένοπλη αντίσταση
Ως απάντηση στην τελική εκκαθάριση
και οργάνωσαν αποστολές σωτηρίας για άλλους
Εβραίους.
του γκέτο,
οι αντιστασιακές οργανώσεις

Σε όλη την Ευρώπη, οι Εβραίοι επιχείρησαν να συνδράμουν με διάφορους
τρόπους στη μάχη ενάντια στους Ναζί, είτε μέσω της ένταξής τους σε ομάδες
αντίστασης, μερικές εκ των οποίων δεν επιθυμούσαν Εβραίους στις τάξεις
Σε όλη την Ευρώπη, οι Εβραίοι επιχείρησαν να συνδράμουν με διάφορους
τους, ή μέσω της εγκαθίδρυσης εβραϊκών ομάδων αντίστασης. Στο γκέτο της
τρόπους στη μάχη ενάντια στους Ναζί, είτε μέσω της ένταξής τους σε ομάδες
Βαρσοβίας και σε άλλα γκέτο, αντιστασιακές ομάδες Εβραίων οργανώθηκαν σε
αντίστασης, μερικές εκ των οποίων δεν επιθυμούσαν Εβραίους στις τάξεις
ομάδες ένοπλης αντίστασης τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι είχαν πλέον λίγες
τους, ή μέσω της εγκαθίδρυσης εβραϊκών ομάδων αντίστασης. Στο γκέτο της
πιθανότητες να επιβιώσουν.
Βαρσοβίας και σε άλλα γκέτο, αντιστασιακές ομάδες Εβραίων οργανώθηκαν σε
ομάδες ένοπλης αντίστασης τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι είχαν πλέον λίγες
πιθανότητες να επιβιώσουν.
Το σπίτι χρησίμευσε ως χώρος προσωρινής
κράτησης παιδιών που προορίζονταν για εκτοπισμό.

ξεκίνησαν μια ένοπλη εξέγερση, με τη στήριξη
Ως
απάντηση
στηνπου
τελική
εκκαθάριση
των
εγκλείστων
ήταν
οχυρωμένοι σε
του
γκέτο, οι
αντιστασιακές
αποθήκες
και
κρησφύγετα. οργανώσεις
ξεκίνησαν
μια ένοπλη
εξέγερση,
με τη στήριξη
Σε αντίδραση
στην εβραϊκή
εξέγερση,
οι
των
εγκλείστων
που ήταν
οχυρωμένοι
Γερμανοί
πυρπόλησαν
συστηματικά
τασε
κτήρια
αποθήκες
του γκέτο,και
τακρησφύγετα.
οποία γρήγορα έγιναν παγίδα

Γερμανοί στρατιώτες συλλαμβάνουν Εβραίους αντάρτες
κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης του γκέτο
της Βαρσοβίας, Πολωνία, Απρίλιος-Μάιος 1943.
Γερμανοί στρατιώτες συλλαμβάνουν Εβραίους αντάρτες
κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης του γκέτο
της Βαρσοβίας, Πολωνία, Απρίλιος-Μάιος 1943.
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Σε
αντίδραση
στην οι
εβραϊκή
εξέγερση,
οι
θανάτου.
Ωστόσο,
Εβραίοι
του γκέτο
Γερμανοί
πυρπόλησαν
συστηματικά
τα κτήρια
αντιστάθηκαν
για έναν
μήνα.
του γκέτο, τα οποία γρήγορα έγιναν παγίδα
θανάτου. Ωστόσο, οι Εβραίοι του γκέτο
αντιστάθηκαν για έναν μήνα.

Παιδιά και νοσηλεύτριες στο κέντρο φιλοξενίας παιδιών De
Creche, Άμστερνταμ, Ολλανδία
The Jewish Historical Museum, Amsterdam, the Netherlands

Παιδιά και νοσηλεύτριες στο κέντρο φιλοξενίας παιδιών De
Creche, Άμστερνταμ, Ολλανδία
The Jewish Historical Museum, Amsterdam, the Netherlands

Η Ανριέτ Χενρίκεζ Πιμέντελ, η διευθύντρια του
Το σπιτιού,
σπίτι χρησίμευσε
ωςΒάλτερ
χώρος Σούσκιντ
προσωρινής
μαζί με τον
από την
κράτησης
που Ολλανδίας,
προορίζονταν
γιασε
εκτοπισμό.
εβραϊκήπαιδιών
ηγεσία της
ήρθε
επαφή
Η Ανριέτ
Πιμέντελ,
η διευθύντρια
τουνα
με την Χενρίκεζ
ολλανδική
αντίσταση
και κατάφερε
σπιτιού,
μαζί με
τον
Βάλτερ
Σούσκιντ από
την και να τα
μεταφέρει
στα
κρυφά
εκατοντάδες
παιδιά
εβραϊκή
ηγεσία
της Ολλανδίας,
ήρθε σε επαφή
οδηγήσει
σε ασφαλείς
κρυψώνες.
με Το
την1943
ολλανδική
αντίσταση
και κατάφερε
να και τα
το σπίτι
εκκαθαρίστηκε.
Η Ανριέτ
μεταφέρει
σταείχαν
κρυφά
εκατοντάδες
παιδιά και να τα
παιδιά που
απομείνει
εκεί εκτοπίστηκαν
στο
οδηγήσει
σε ασφαλείς
κρυψώνες.
στρατόπεδο
εξόντωσης
Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Το 1943 το σπίτι εκκαθαρίστηκε. Η Ανριέτ και τα
παιδιά που είχαν απομείνει εκεί εκτοπίστηκαν στο
στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
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Άννα Φρανκ, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 1940
Τον Ιούλιο του 1942, η 13χρονη Άννα Φρανκ, μαζί με την οικογένειά της και άλλους, κρύφτηκαν με τη βοήθεια Oλλανδών φίλων. Για δύο χρόνια κρατούσε ημερολόγιο, στο οποίο κατέγραφε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.
Στις 4 Αυγούστου 1944, τους πρόδωσαν∙ συνελήφθησαν όλοι και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Η Άννα εκτοπίστηκε αργότερα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, όπου δολοφονήθηκε
τον Μάρτιο του 1945.
Άννα Φρανκ, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 1940
Τον Ιούλιο του 1942, η 13χρονη Άννα Φρανκ, μαζί με την οικογένειά της και άλλους, κρύφτηκαν με τη βοήθεια Oλλανδών φίλων. Για δύο χρόνια κρατούσε ημερολόγιο, στο οποίο κατέγραφε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.
Στις 4 Αυγούστου 1944, τους πρόδωσαν∙ συνελήφθησαν όλοι και στη συνέχεια εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Η Άννα εκτοπίστηκε αργότερα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν, όπου δολοφονήθηκε
τον Μάρτιο του 1945.
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Η στάση της πλειοψηφίας της κοινωνίας απέναντι στους Εβραίους. Η τύχη
των Εβραίων στις υπό κατοχή χώρες καθορίστηκε όχι μόνο από τη γερμανική
πολιτική, αλλά και από τη στάση της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ο τοπικός
Η στάση της πλειοψηφίας της κοινωνίας απέναντι στους Εβραίους. Η τύχη
πληθυσμός αντέδρασε με ποικίλους τρόπους στο περιβάλλον της βίας και
των Εβραίων στις υπό κατοχή χώρες καθορίστηκε όχι μόνο από τη γερμανική
της τρομοκρατίας, εντός του οποίου οι Εβραίοι υπήρξαν στόχος διώξεων και
πολιτική, αλλά και από τη στάση της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ο τοπικός
δολοφονιών. Κάποιοι συμμετείχαν στις δολοφονίες μαζί με τους Γερμανούς,
πληθυσμός αντέδρασε με ποικίλους τρόπους στο περιβάλλον της βίας και
ενώ άλλοι βοήθησαν τους Εβραίους. Πολλοί επέχαιραν για τα δεινά των
της τρομοκρατίας, εντός του οποίου οι Εβραίοι υπήρξαν στόχος διώξεων και
Εβραίων και αναζητούσαν κάποιο κέρδος είτε παρέχοντας πληροφορίες
δολοφονιών. Κάποιοι συμμετείχαν στις δολοφονίες μαζί με τους Γερμανούς,
ενώ άλλοι βοήθησαν τους Εβραίους. Πολλοί επέχαιραν για τα δεινά των
Εβραίων και αναζητούσαν κάποιο κέρδος είτε παρέχοντας πληροφορίες

Εκτοπισμός των Εβραίων της Υπερδνειστερίας από τις ρουμανικές αρχές και τοπικούς
συνεργάτες, Μπρίτσεβα, Ρουμανία, 1941.

Εκτοπισμός των Εβραίων της Υπερδνειστερίας από τις ρουμανικές αρχές και τοπικούς
συνεργάτες, Μπρίτσεβα, Ρουμανία, 1941.
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σχετικά με αυτούς, είτε εκβιάζοντας και λεηλατώντας την περιουσία τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τοπικός πληθυσμός αντέδρασε με απάθεια
απέναντι στη δολοφονία των Εβραίων. Τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα
σχετικά με αυτούς, είτε εκβιάζοντας και λεηλατώντας την περιουσία τους.
σύγχρονα αντισημιτικά συναισθήματα, η ατμόσφαιρα φόβου που επέβαλαν
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τοπικός πληθυσμός αντέδρασε με απάθεια
οι Ναζί και ο κονφορμισμός οδήγησαν τους περισσότερους Ευρωπαίους
απέναντι στη δολοφονία των Εβραίων. Τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα
στη συνειδητή άρνηση των προφανών εγκλημάτων εναντίον των Εβραίων
σύγχρονα αντισημιτικά συναισθήματα, η ατμόσφαιρα φόβου που επέβαλαν
γειτόνων τους που ζούσαν για αιώνες ανάμεσά τους.
οι Ναζί και ο κονφορμισμός οδήγησαν τους περισσότερους Ευρωπαίους
στη συνειδητή άρνηση των προφανών εγκλημάτων εναντίον των Εβραίων
γειτόνων τους που ζούσαν για αιώνες ανάμεσά τους.

Ουκρανοί προπηλακίζουν μία Εβραία γυναίκα, Λβοβ,
Πολωνία, Ιούλιος 1941.

Ουκρανοί προπηλακίζουν μία Εβραία γυναίκα, Λβοβ,
Πολωνία, Ιούλιος 1941.

Γερμανοί στρατιώτες και τοπικός πληθυσμός γίνονται μάρτυρες της δολοφονίας Εβραίων από
Λιθουανούς εθνικιστές, Κόβνο, Λιθουανία, 27 Ιουνίου 1941.

Γερμανοί στρατιώτες και τοπικός πληθυσμός γίνονται μάρτυρες της δολοφονίας Εβραίων από
Λιθουανούς εθνικιστές, Κόβνο, Λιθουανία, 27 Ιουνίου 1941.

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Ήμασταν υπάλληλοι, αγρότες, φοιτητές, κληρικοί, μοναχοί –
ήμασταν απλοί άνθρωποι, οι πράξεις μας ήταν απλές, ανεπιτήδευτες∙
Ήμασταν
αγρότες,
φοιτητές, κληρικοί,
μοναχοί –
το ναυπάλληλοι,
υποκύψουμε
στην αθλιότητα
θα ήταν ντροπή.
Άννα Μπαντζάκοβα-Κουτσάροβα,
Σλοβακία
ήμασταν
απλοί άνθρωποι,
οι πράξεις μας ήταν απλές, ανεπιτήδευτες∙
το να υποκύψουμε στην αθλιότητα θα ήταν ντροπή.
Άννα Μπαντζάκοβα-Κουτσάροβα, Σλοβακία
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Η Ζουλί Ντε Μπεστ με την Μισελίν Βιερτσόβσκι, Βρυξέλλες, Βέλγιο, 1943
Το 1942, η Ζουλί Ντε Μπεστ περιμάζεψε την Άννα Μάιερς και τη Μισελίν Βιερτσόβσκι από ένα Καθολικό Ινστιτούτο όταν έμαθε ότι η Γκεστάπο είχε κάνει έφοδο στον χώρο ψάχνοντας για εβραιόπουλα.
Τα κορίτσια, με πλαστή ταυτότητα, έμειναν στο σπίτι της Ζουλί και του Ζαν μέχρι το τέλος του πολέμου. Το 1994, το Γιαντ Βασέμ αναγνώρισε τον Ζαν και τη Ζουλί Ντε Μπεστ ως Δικαίους των Εθνών.

Δίκαιοι
τωνμεΕθνών.
Δίκαιοι
τωνΒέλγιο,
Εθνών
από τους Γερμανούς και να σταλθούν στα στρατόπεδα. Στην Ανατολική
Η Ζουλί Ντε Μπεστ
την Μισελίν Οι
Βιερτσόβσκι,
Βρυξέλλες,
1943 είναι μη Εβραίοι που, με κίνδυνο της
Το 1942, η Ζουλί Ντε Μπεστ περιμάζεψε την Άννα Μάιερς και τη Μισελίν Βιερτσόβσκι από ένα Καθολικό Ινστιτούτο όταν έμαθε ότι η Γκεστάπο είχε κάνει έφοδο στον χώρο ψάχνοντας για εβραιόπουλα.
ζωής
τους, έσωσαν διωκόμενους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ευρώπη αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο εκτέλεσης και την πιθανότητα να
Τα κορίτσια, με πλαστή ταυτότητα, έμειναν στο σπίτι της Ζουλί και του Ζαν μέχρι το τέλος του πολέμου. Το 1994, το Γιαντ Βασέμ αναγνώρισε τον Ζαν και τη Ζουλί Ντε Μπεστ ως Δικαίους των Εθνών.
Στις πράξεις διάσωσης συμπεριλαμβάνονταν η παροχή στέγης, η παροχή
κάνουν κακό στις οικογένειές τους. Οι πράξεις των Δίκαιων των Εθνών
Δίκαιοι των Εθνών. Οι Δίκαιοι των Εθνών είναι μη Εβραίοι που, με κίνδυνο της
από τους Γερμανούς και να σταλθούν στα στρατόπεδα. Στην Ανατολική
πλαστών εγγράφων, μεταξύ των οποίων και τα έγγραφα προστασίας καθώς και
αποδεικνύουν ότι υπήρχε η δυνατότητα διάσωσης και βοήθειας των
ζωής τους, έσωσαν διωκόμενους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ευρώπη αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο εκτέλεσης και την πιθανότητα να
οι διπλωματικές θεωρήσεις, η αναζήτηση οδών διαφυγής, το πέρασμα Εβραίων
Εβραίων. Οι ιστορίες τους χρησιμεύουν ως πρότυπο ηρωισμού, ανθρώπινης
Στις πράξεις διάσωσης συμπεριλαμβάνονταν η παροχή στέγης, η παροχή
κάνουν κακό στις οικογένειές τους. Οι πράξεις των Δίκαιων των Εθνών
πέρα από τα σύνορα και το κρύψιμο παιδιών.
και ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και διαφύλαξης της ιερότητας της
πλαστών εγγράφων, μεταξύ των οποίων και τα έγγραφα προστασίας καθώς και
αποδεικνύουν ότι υπήρχε η δυνατότητα διάσωσης και βοήθειας των
ανθρώπινης ζωής.Το Κράτος του Ισραήλ, εξ ονόματος του εβραϊκού λαού,
Παιδιά βρήκαν καταφύγιο σε οικογένειες, σε κέντρα φιλοξενίας παιδιών
οι διπλωματικές θεωρήσεις, η αναζήτηση οδών διαφυγής, το πέρασμα Εβραίων
Εβραίων. Οι ιστορίες τους χρησιμεύουν ως πρότυπο ηρωισμού, ανθρώπινης
ανέθεσε στο Γιαντ Βασέμ το καθήκον να τιμά τη μνήμη των πράξεων των
και σε θρησκευτικά ιδρύματα με τη βοήθεια θρησκευτικών ηγετών,
πέρα από τα σύνορα και το κρύψιμο παιδιών.
και ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και διαφύλαξης της ιερότητας της
Δικαίων των Εθνών, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν
ιερέων και μοναχών. Εκείνοι που διέσωζαν, ζούσαν συνεχώς με τον
ανθρώπινης ζωής.Το Κράτος του Ισραήλ, εξ ονόματος του εβραϊκού λαού,
Παιδιά βρήκαν καταφύγιο σε οικογένειες, σε κέντρα φιλοξενίας παιδιών
Εβραίους.
φόβο της προδοσίας. Στη Δυτική Ευρώπη κινδύνευαν να συλληφθούν
ανέθεσε στο Γιαντ Βασέμ το καθήκον να τιμά τη μνήμη των πράξεων των
και σε θρησκευτικά ιδρύματα με τη βοήθεια θρησκευτικών ηγετών,
Δικαίων των Εθνών, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν
ιερέων και μοναχών. Εκείνοι που διέσωζαν, ζούσαν συνεχώς με τον
Εβραίους.
φόβο της προδοσίας. Στη Δυτική Ευρώπη κινδύνευαν να συλληφθούν

Όσκαρ Σίντλερ,
Γερμανία

Όσκαρ Σίντλερ,
Γερμανία
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Τατιάνα Σαριούτα Ζελένσκια,
Ρωσία

Τατιάνα Σαριούτα Ζελένσκια,
Ρωσία

Πιοτρ Αφανάσιεβ,
Λετονία

Πιοτρ Αφανάσιεβ,
Λετονία

Λέοπολντ Σόχα,
Πολωνία

Λέοπολντ Σόχα,
Πολωνία

«Όποιος σώζει μία ζωή, σώζει
ολόκληρο τον κόσμο»
Το μετάλλιο των Δικαίων
των Εθνών
«Όποιος σώζει μία ζωή, σώζει
ολόκληρο τον κόσμο»
Το μετάλλιο των Δικαίων
των Εθνών

Οντίλ Τεϊσαντιέ,
Γαλλία

Οντίλ Τεϊσαντιέ,
Γαλλία

Ζάινεμπα Χάρνταγκα,
Βοσνία

Ζάινεμπα Χάρνταγκα,
Βοσνία

Μητροπολίτης
Χρυσόστομος,
Ελλάδα
Μητροπολίτης
Χρυσόστομος,
Ελλάδα

Ραούλ Βάλλενμπεργκ,
Σουηδία
Raoul Wallenberg Academy, Sweden

Ραούλ Βάλλενμπεργκ,
Σουηδία
Raoul Wallenberg Academy, Sweden

Στην καρδιά μου – τι περίεργο – δεν υπάρχει μίσος,
μόνο ένας τρομερός πόνος, μένω εμβρόντητη,
και η μόνιμη ερώτηση – «Γιατί;»
Ελισέβα (Έλσα) Μπίντερ

Πρέπει πάντα να διαλέγουμε με ποια πλευρά είμαστε.
Η ουδετερότητα βοηθά τον δυνάστη, ποτέ το θύμα.
Η σιωπή ενθαρρύνει τον βασανιστή, ποτέ τον βασανιζόμενο.
Έλι Βίζελ
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Κανείς δεν θα έπρεπε να κρίνει πριν να αναρωτηθεί,
με απόλυτη ειλικρίνεια, εάν σε παρόμοια περίπτωση δεν
θα είχε κάνει κι εκείνος το ίδιο.
Βίκτωρ Ε. Φρανκλ
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Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Για εμάς, η νίκη είχε έρθει αργά, πολύ αργά.
Σμουέλ Κρακόβκσι, απελευθερώθηκε στο στρατόπεδο του Τερέσιενσταντ από τον σοβιετικό στρατό.

Για εμάς, η νίκη είχε έρθει αργά, πολύ αργά.
Σμουέλ Κρακόβκσι, απελευθερώθηκε στο στρατόπεδο του Τερέσιενσταντ από τον σοβιετικό στρατό.
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Έγκλειστος του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν μετά την απελευθέρωσή του από τον βρετανικό στρατό, Γερμανία, 15 Απριλίου 1945

εκατοντάδες χιλιάδες υποσιτισμένοι, άρρωστοι και εξαντλημένοι Εβραίοι
Απελευθέρωση.
Η απελευθέρωση της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης από
Έγκλειστος του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλσεν μετά την απελευθέρωσή του από τον βρετανικό στρατό, Γερμανία, 15 Απριλίου 1945
έγκλειστοι των στρατοπέδων δολοφονήθηκαν σε «Πορείες Θανάτου». Τα
τη ναζιστική κυριαρχία έλαβε χώρα σταδιακά, από τα τέλη του 1942 μέχρι την
συμμαχικά στρατεύματα που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα τρόμαξαν με αυτά
τελική κατάρρευση του Ράιχ τον Μάιο του 1945. Οι περισσότεροι Εβραίοι της
εκατοντάδες χιλιάδες υποσιτισμένοι, άρρωστοι και εξαντλημένοι Εβραίοι
Απελευθέρωση. Η απελευθέρωση της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης από
που αντίκρυσαν. Οι επιζήσαντες Εβραίοι αντιμετώπισαν την απελευθέρωση με
Ευρώπης είχαν ήδη θανατωθεί τη στιγμή που οι Σύμμαχοι απελευθέρωσαν τα
έγκλειστοι των στρατοπέδων δολοφονήθηκαν σε «Πορείες Θανάτου». Τα
τη ναζιστική κυριαρχία έλαβε χώρα σταδιακά, από τα τέλη του 1942 μέχρι την
ανάμεικτα συναισθήματα. Για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, η απελευθέρωση
υπό γερμανικό έλεγχο εδάφη. Προς το τέλος του πολέμου, και καθώς το μέτωπο
συμμαχικά στρατεύματα που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα τρόμαξαν με αυτά
τελική κατάρρευση του Ράιχ τον Μάιο του 1945. Οι περισσότεροι Εβραίοι της
είχε έρθει πολύ αργά.
πλησίαζε, οι Ναζί άρχισαν να εκκενώνουν κρατούμενους από τα στρατόπεδα και
που αντίκρυσαν. Οι επιζήσαντες Εβραίοι αντιμετώπισαν την απελευθέρωση με
Ευρώπης είχαν ήδη θανατωθεί τη στιγμή που οι Σύμμαχοι απελευθέρωσαν τα
να τους προωθούν στη γερμανική ενδοχώρα. Καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση,
ανάμεικτα συναισθήματα. Για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, η απελευθέρωση
υπό γερμανικό έλεγχο εδάφη. Προς το τέλος του πολέμου, και καθώς το μέτωπο
είχε έρθει πολύ αργά.
πλησίαζε, οι Ναζί άρχισαν να εκκενώνουν κρατούμενους από τα στρατόπεδα και
να τους προωθούν στη γερμανική ενδοχώρα. Καθώς πλησίαζε η απελευθέρωση,
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Ο Σωτήρας, 1945
Ζινόβιι Τόλκατσεφ

Ο Σωτήρας, 1945
Ζινόβιι Τόλκατσεφ
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Το καλοκαίρι του 1944, ο Εβραίος
καλλιτέχνης Ζινόβιι Τόλκατσεφ υπηρετούσε
στη σοβιετική μονάδα που απελευθέρωσε
Το
τουσυγκέντρωσης
1944, ο Εβραίος
τακαλοκαίρι
στρατόπεδα
Μαϊντάνεκ
καλλιτέχνης
Ζινόβιι Τόλκατσεφ
υπηρετούσε
και Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Σε αυτά
τα
στη
σοβιετικήομονάδα
που απελευθέρωσε
στρατόπεδα,
Τόλκατσεφ
σχεδίασε
τα
Μαϊντάνεκ
καιστρατόπεδα
ζωγράφισεσυγκέντρωσης
μία σειρά έργων
που
και
Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Σε με
αυτά
απεικονίζουν
τη φριχτή θέα
τηνταοποία
στρατόπεδα,
ο Τόλκατσεφ σχεδίασε
ήρθε αντιμέτωπος.
και ζωγράφισε μία σειρά έργων που
απεικονίζουν τη φριχτή θέα με την οποία
ήρθε αντιμέτωπος.

Έγκλειστοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου μετά την απελευθέρωσή
του από τον αμερικανικό στρατό, Γερμανία, 1945

Έγκλειστοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου μετά την απελευθέρωσή
του από τον αμερικανικό στρατό, Γερμανία, 1945

Αμερικανός στρατιώτης και έγκλειστος τη στιγμή
της απελευθέρωσης, στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μπούχενβαλντ, Γερμανία, Απρίλιος 1945
Αμερικανός στρατιώτης και έγκλειστος τη στιγμή
της απελευθέρωσης, στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μπούχενβαλντ, Γερμανία, Απρίλιος 1945

Πώς
ήταν
ανθρωπίνως
δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

Η ζωή μου άρχισε από το τέλος
Πρώτα γνώρισα τον θάνατο,
Η ζωή μου άρχισε από το τέλος
Μετά – τη γέννηση.
Πρώτα
γνώρισα τον θάνατο,
Χαλίνα Μπίρενμπαουμ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος
Μετά – τη γέννηση.
Χαλίνα Μπίρενμπαουμ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος
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Επιζήσασα του Άουσβιτς Νατάλια Μπιερζύνσκα, με αριθμό βραχίονα 38364, με τη μικρή κόρη της,
Ζάμπιερζοβ, Πολωνία, 1950

Επιστροφή στη ζωή. Μετά την απελευθέρωση, καθώς η ελπίδα εύρεσης
ζωντανών μελών της οικογένειας αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό μάταιη,
οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος εστίασαν τις προσπάθειές τους στην
Επιστροφή στη ζωή. Μετά την απελευθέρωση, καθώς η ελπίδα εύρεσης
ανοικοδόμηση της ζωής τους. Οι περισσότεροι δεν αναζήτησαν εκδίκηση,
ζωντανών μελών της οικογένειας αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό μάταιη,
διατηρώντας την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στην ανθρωπότητα.
οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος εστίασαν τις προσπάθειές τους στην
ανοικοδόμηση της ζωής τους. Οι περισσότεροι δεν αναζήτησαν εκδίκηση,
διατηρώντας την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στην ανθρωπότητα.
Επιζήσασα του Άουσβιτς Νατάλια Μπιερζύνσκα, με αριθμό βραχίονα 38364, με τη μικρή κόρη της,
Ζάμπιερζοβ, Πολωνία, 1950
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Άρχισαν να δημιουργούν τις δικές του οικογένειες και κοινότητες.
Πολλοί αρνήθηκαν να συνεχίσουν να ζουν στην Ευρώπη, την οποία πλέον
έβλεπαν ως ένα απέραντο νεκροταφείο. Η πλειοψηφία των επιζώντων του
Άρχισαν να δημιουργούν τις δικές του οικογένειες και κοινότητες.
Ολοκαυτώματος μετανάστευσε στο Ισραήλ, με την ελπίδα να κατακτήσουν
Πολλοί αρνήθηκαν να συνεχίσουν να ζουν στην Ευρώπη, την οποία πλέον
επιτέλους την ελευθερία - ως Εβραίοι και ως άνθρωποι.
έβλεπαν ως ένα απέραντο νεκροταφείο. Η πλειοψηφία των επιζώντων του
Ολοκαυτώματος μετανάστευσε στο Ισραήλ, με την ελπίδα να κατακτήσουν
επιτέλους την ελευθερία - ως Εβραίοι και ως άνθρωποι.

Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;
Πώς ήταν ανθρωπίνως δυνατόν;

ΣΥΝΕΒΗ,
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΑΝΑΣΥΜΒΕΙ.
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O
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η
ΟΥΣΙΑ
ΟΣΩΝ
D
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ.

Πρίμο Λέβι
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ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟΝ;

Γιαντ Βασέμ – Το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Το Γιαντ Βασέμ ιδρύθηκε το 1953 ως το παγκόσμιο κέντρο τεκμηρίωσης, έρευνας,
εκπαίδευσης και μνήμης του Ολοκαυτώματος. Ως το ζωνταντό μνημείο του
Ολοκαυτώματος για τον εβραϊκό λαό, το Γιαντ Βασέμ διαφυλάσσει τη μνήμη του
παρελθόντος και μεταλαμπαδεύει το μήνυμά του στις επόμενες γενιές.
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Η Αίθουσα των Ονομάτων, Μουσείο Γιαντ Βασέμ, Ιερουσαλήμ, Ισραήλ

Η Αίθουσα των Ονομάτων είναι ο χώρος όπου φυλάσσονται τα ονόματα των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Από την ίδρυσή του, το Γιαντ Βασέμ εκπληρώνει το
χρέος του, αποδίδοντας σε όλους «όνομα και μνήμη».
Η έκθεση δημιουργήθηκε από το Τμήμα Περιοδευουσών Εκθέσεων, Τομέας Μουσείων,
Γιαντ Βασέμ
Σχέδιο: Tarazi Studio
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