
Η 27θ Ιανουαρίου κακιερϊκθκε διεκνϊσ ωσ 
Ημζρα Μνήμησ των Θυμάτων του 
Ολοκαυτώματοσ, με ψιφιςμα των Ηνωμζνων 
Εκνϊν το 2005, εξιντα χρόνια μετά το τζλοσ του 
Β’ Παγκόςμιου Πολζμου.  Ήταν 27 Ιανουαρίου του 
1945, όταν τα προελαφνοντα ςοβιετικά 
ςτρατεφματα απελευκζρωςαν το μεγαλφτερο 
ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ ςτο Άουςβιτσ – 
Μπίρκεναου ςτθν Πολωνία. 

 Οι Εβραίοι τθσ Ευρϊπθσ ιταν τα κφρια κφματα 
του Ολοκαυτϊματοσ. Εκτόσ από τουσ Εβραίουσ, 
Ρομά και ίντι, διανοθτικά αςκενείσ ι ςωματικά 
ανάπθροι, ομοφυλόφιλοι, Μάρτυρεσ του Ιεχωβά, 
Ελευκεροτζκτονεσ, Κομμουνιςτζσ και άλλοι 
πολιτικοί αντιφρονοφντεσ, ςυνδικαλιςτζσ, 
καλλιτζχνεσ και κάποιοι Κακολικοί  και 
Προτεςτάντεσ κλθρικοί, διϊχτθκαν ι 
κανατϊκθκαν. 

Ο όροσ "Σελική Λφςη του Εβραϊκοφ Ζητήματοσ" 
ιταν ζνασ ευφθμιςμόσ που χρθςιμοποιοφςαν οι 
θγζτεσ τθσ Ναηιςτικισ Γερμανίασ. Αναφερόταν 
ςτθ μαηικι δολοφονία των Εβραίων τθσ Ευρϊπθσ. 
Ζδωςε τζλοσ ςτισ πολιτικζσ που αποςκοποφςαν 
ςτο να ενκαρρφνουν ι να αναγκάςουν τουσ 
Εβραίουσ να εγκαταλείψουν το γερμανικό Ράιχ 
και άλλα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ. Αυτζσ οι πολιτικζσ 
αντικαταςτάκθκαν από τθ ςυςτθματικι 
εξόντωςθ. 

Σάγματα Θανάτου ονομάηονταν μονάδεσ ειδικϊν 
κακθκόντων (Einsatzgruppen) που αναλάμβαναν 
τθ δολοφονία κατά τθ διάρκεια τθσ ειςβολισ ςτθ 
οβιετικι Ζνωςθ.  

τρατόπεδα υγκζντρωςησ: ςτρατόπεδα όπου 
φυλακίηονταν από τουσ Ναηί όςοι κεωροφνταν 
φυλετικά κατϊτεροι ι μθ αποδεκτοί λόγω 
πολιτικϊν πεποικιςεων ι αντιςτάκθκαν ςτθ 
γερμανικι εξουςία. Σα πιο ςκλθρά από αυτά 
ιταν:  Κζλμνο,  Μπζληεκ, όμπιμπορ, Σρεμπλίνκα, 
Άουςβιτσ-Μπίρκεναου (τμιμα του ςυμπλζγματοσ 
του Άουςβιτσ),  Μαϊντάνεκ, Νταχάου, 
άξενχαουηεν, Μποφχενβαλντ,   Φλόςενμπεργκ, 
Μαουτχάουηεν, Ράβενςμπρικ.  

Πρόγραμμα Ευθαναςίασ Σ-4 ιταν το μυςτικό 
πρόγραμμα εξόντωςθσ των ανάπθρων αςκενϊν 
που ηοφςαν ςε ιδρφματα ςτθ Γερμανία και ςτισ 
περιοχζσ που είχαν προςαρτθκεί ςτθ Γερμανία 
και αντιπροςϊπευε  τθν πρϊτθ πολιτικι πρακτικι 
μαηικϊν δολοφονιϊν τθσ ναηιςτικισ Γερμανίασ. 

Πάνω από ζνα εκατομμφριο παιδιά 
περιλαμβάνονται ςτα άτομα που κανατϊκθκαν 
κατά τθ διάρκεια τθσ Ναηιςτικισ κυριαρχίασ ςτθ 
Γερμανία και ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ. 

 κίτςα εβραίασ κρατοφμενθσ ςε ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ. 

την Ελλάδα: 

90 πόλεισ και χωριά γνϊριςαν τθ μαηικι ναηιςτικι 

κθριωδία. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

αποτελοφν το Δίςτομο, τα Καλάβρυτα, θ 

Κάνδανοσ κ.α. Ζγιναν κατοχικά εγκλιματα ςε 

περιςςότερα από 60 ςθμεία τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ. Σο ποςοςτό εξοντϊςεωσ των 

Εβραίων τθσ Ελλάδασ ιταν ζνα από τα 

υψθλότερα τθσ Ευρϊπθσ (86,7%). 

Με τον όρο Ολοκαφτωμα περιγράφεται ο 
υποκινοφμενοσ από το κράτοσ ςυςτθματικόσ 
διωγμόσ και θ γενοκτονία διαφόρων 
εκνικϊν, κρθςκευτικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν ομάδων κατά τθ διάρκεια του Βϋ 
Παγκοςμίου Πολζμου από τθ Ναηιςτικι 
Γερμανία και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ. 

Η «τελική λφςη» θανάτωςε: 

 5,1 - 6 εκατομμφρια Εβραίουσ  

 250.000 Σςιγγάνουσ (Ρομά και ίντι) 

 200.000 άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 100.000 Κομμουνιςτζσ  

 80.000 Μαςόνουσ  

 15.000 ομοφυλόφιλουσ 

 2.500-5.000 Μάρτυρεσ του Ιεχωβά 


