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■ 27η Ἰανουαρίου: Διεθνὴς Ἡμέρα γιὰ τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος*

Μέρος Β’

῾Η δίωξη τῶν Ἑβραίων στὶς χῶρες ὅπου εἰσέβαλε ἡ Γερμα-
νία ξεπέρασε μακρὰν κάθε προηγούμενο, ἀφοῦ τὸ ναζι-

στικὸ σχέδιο τῆς ἐξόντωσης τῶν Ἑβραίων δὲν περιοριζόταν 
στὸ Ράϊχ. 

Τὸ μόνο του ὅριο ἦταν τὸ ὅριο τῆς 
εὐκαιρίας καὶ ὅσο φούσκωνε ἡ πλημμυρί-
δα τῆς γερμανικῆς κατάκτησης σὲ ἄλλες 
χῶρες, τόσο οἱ Ἑβραῖοι περικυκλώνονταν 
ἀπ᾿ τὰ βάρβαρα νερά της.

Ἡ δίωξη καὶ ἡ δολοφονία Ἑβραίων σὲ 
ὅλα τὰ κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Εὐρώπης 
ἀπ᾿ τὸ 1939 καὶ ἔπειτα, παραβίαζε σαφῶς 
τὸ Ἄρθρο 46 τῶν Κανονισμῶν τῆς Σύμ-
βασης τῆς Χάγης τοῦ 1907, τὴν ὁποία 
εἶχε προσυπογράψει καὶ ἡ Γερμανία: 

«Ἡ οἰκογενειακὴ τιμὴ καὶ τὰ δικαιώματα, ἡ
ζωὴ τῶν ἀτόμων, ἡ προσωπικὴ περιουσία, καθὼς 
καὶ οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ πρακτικὲς 
ὀφείλουν νὰ τυγχάνουν σεβασμοῦ».

* * *

(*) Lord Russell of Liverpool, Ἡ Μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ - Τὰ ἐγκλήματα 
πολέμου τοῦ Γ´ Ράϊχ, 1939-1945, ἐκδόσεις «Ἰωλκός», Ἀθήνα 2007. ● Ἐπιμέλ., 
ὑπέρτιτλ., παράγρ., ἔντονα ἡμέτ. 
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Ὅταν οἱ Γερμανοὶ ὁλοκλήρωναν ἐπι-
τυχῶς τὴν εἰσβολὴ σὲ μία ξένη χώρα ἢ 
εἶχαν καταλάβει ἕνα μεγάλο τμῆμα της, γί-
νονταν ἀμέσως ἐνέργειες γιὰ νὰ τεθοῦν σὲ 
ἰσχὺ τὰ μέτρα καὶ οἱ περιορισμοὶ ποὺ ἐφαρ-
μόζονταν ἤδη σὲ βάρος τῶν Ἑβραίων τοῦ 
Ράϊχ. 

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1941, ὁ καταχωρισμὸς 
τῶν Ἑβραίων σὲ εἰδικὰ μητρῶα, ἐπιβλήθη-
κε μὲ διάταγμα στὴν Πολωνία, τὴν Γαλλία 
καὶ τὴν Ὁλλανδία.

Ἡ ἑπόμενη κίνηση, ἦταν ἡ ἀπομόνωση ὅλων τῶν Ἑβραίων 
σὲ γκέτο. Οἱ προτάσεις τοῦ Ρόζενμπεργκ γιὰ ἀντιμετώπιση 
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος στὶς Ἀνατολικὲς Περιοχές, μαρτυ-
ροῦσαν ὅτι ὅλα τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ἐλευθερίες τῶν Ἑβραίων 
θὰ καταργοῦνταν, καὶ αὐτοὶ θὰ τοποθετοῦνταν σὲ γκέτο καὶ 
θὰ διαχωρίζονταν οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὶς γυναῖκες. 

Οἱ Γερμανοί, πῆραν ἀκόμη κάθε μέτρο προφύλαξης γιὰ 
νὰ διασφαλίσουν ὅτι θὰ ἔπαυε ν᾿ ἀναμειγνύεται τὸ αἷμα τῶν 
Ἑβραίων μὲ τὸ αἷμα ἄλλων λαῶν.

Τὸ ἐπίσημο ὄργανο τῶν SS, ποὺ ὀνομα-
ζόταν Das Schwarze Korps1, ἔγραφε τὸ 1940: 

«Ὅπως θὰ λυθεῖ στὴν Γερμανία 
τὸ Ἑβραϊκὸ Ζήτημα μόνο ὅταν πε-
θάνει καὶ ὁ τελευταῖος Ἑβραῖος, ἔτσι 
καὶ ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη πρέπει νὰ 
συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ γερμανικὴ 
εἰρήνη ποὺ τὴν περιμένει, πρέπει νὰ 
εἶναι μιὰ εἰρήνη δίχως Ἑβραίους».

Τὸ ζήτημα δὲν μποροῦσε νὰ καθυστερή-
σει καὶ ὅλοι οἱ γκαουλάϊτερ τὸ θεωροῦσαν 
ζήτημα «ὑψίστης προτεραιότητας». Ὁ Χὰνς 

Φράνκ, τότε Γενικὸς Κυβερνήτης τῆς Πολωνίας γράφει στὸ 
ἡμερολόγιό του τὴν ἑξῆς ἀπολογητικὴ σημείωση: 

«Φυσικὰ δὲν μπόρεσα νὰ ἐξαλείψω ὅλα τὰ 

1. Τὸ Μαῦρο Σῶμα –ὀνομάστηκε ἔτσι λόγῳ τῶν μαύρων στολῶν τῶν μελῶν 
τῶν SS.

Ἄλφρεντ Ρόζενμπεργκ 
(1893-1946).

«Das Schwarze Korps» 
ἐφημερίδα τῶν SS.
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καθάρματα οὔτε ὅλους τοὺς Ἑβραί-
ους μέσα σ᾿ ἕνα μόνο χρόνο, ἀλλὰ 
ὅσο περνάει ὁ καιρός, θὰ φτάσω σ᾿ 
αὐτὸν τὸν στόχο».

Ἕνα ἀπ᾿ τὰ μεγαλύτερα γκέτο βρισκό-
ταν στὴν Βαρσοβία. Ἐκεῖ, ζοῦσαν 400.000 
Ἑβραῖοι. Τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάθε δωμάτιο 
ζοῦσαν τουλάχιστον ἕξι ἄτομα, δίνει μιὰ 
ἰδέα γιὰ τὶς συνθῆκες, ὑπὸ τὶς ὁποῖες διαβι-
οῦσαν οἱ Ἑβραῖοι.

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1943, ἄρχισε ἡ καταστροφὴ αὐτοῦ τοῦ γκέ-
το καὶ ὁ ταξίαρχος τῶν SS Στρόοπ μποροῦσε ν᾿ ἀναφέρει στοὺς 
προϊσταμένους του στὶς 16 Μαΐου ὅτι τὸ γκέτο τῆς Βαρσοβίας 
δὲν ὑπῆρχε πλέον. 

Στὴν ἐπικεφαλίδα τῆς ἀναφορᾶς του γι᾿ αὐτὴν τὴν «Gros-
saktion» ἢ «σπουδαία ἐπιχείρηση», ἦταν χαραγμένες μὲ διακο-
σμητικὰ γοτθικὰ γράμματα οἱ λέξεις: 

«Δὲν ὑπάρχουν πλέον ἄλλες ἑβραϊκὲς κατοικί-
ες στὴν Βαρσοβία».

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Στρόοπ ἦταν ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ ὑπό-
δειγμα τῆς τέχνης τῆς βιβλιοδεσίας, μὲ διακοσμητικὸ δερμά-
τινο ντύσιμο καὶ ἐκτύπωση σὲ ἐξαιρετικῆς ποιότητας λεπτὸ 
χαρτί. Μήπως δὲν ἄξιζε ἡ θεματολογία μία τόσο πολυτελὴ 
παρουσίαση; Ἡ ἐξόντωση χιλιάδων ἀνυπεράσπιστων Ἑβραί-

Μία ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς φωτογραφίες τοῦ Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ἀπὸ τὴν ἀνα-
φορὰ τοῦ Γιούργκεν Στρόοπ πρὸς τὸν Χάϊνριχ Χίμλερ, σχετικὰ μὲ τὴν κατάπνιξη τῆς 
ἐξέγερσης στὸ γκέτο τῆς Βαρσοβίας. Ἡ λεζάντα ποὺ τὴν συνοδεύει στὴν ἀναφορά: 

«Βγαίνουν μὲ τὴ βία ἀπὸ τὰ λαγούμια τους» (ἀριστερά).  
Ὁ τοῖχος ποὺ διαχώριζε τὸ γκέτο ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Βαρσοβία κατασκευάζεται 

μετὰ ἀπὸ διαταγὲς τῶν Γερμανῶν τὸν Αὔγουστο τοῦ 1940 (δεξιά).

Γιούργκεν Στρόοπ 
(1895-1941).
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ων, ἀνδρῶν καὶ γυναικόπαιδων καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν σπι-
τιῶν τους;

Ἡ περίπου 75 σελίδων ἀναφορά, δίνει μία καθημερινὴ πε-
ριγραφὴ τῆς δράσης. 

Παρακάτω, παρατίθενται ἀποσπάσματά της.
Ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑβραίων θὰ μποροῦσε νὰ  

καμφθεῖ μόνο μὲ ἀδυσώπητη καὶ ἔντονη χρήση τῶν 
στρατευμάτων κρούσης μας νυχθημερόν… Ἀποφά-
σισα λοιπὸν νὰ καταστρέψω ὁλόκληρη τὴν ἑβραϊκὴ 
κατοικημένη περιοχή, βάζοντας φωτιὰ σὲ ὅλα τὰ 
κτίρια… Οἱ Ἑβραῖοι βγῆκαν τότε ἀπ᾿ τὶς κρυψῶνες 
τους καὶ τὰ λαγούμια. Συχνά, ὅμως, οἱ Ἑβραῖοι ἔμε-
ναν στὰ φλεγόμενα κτίρια μέχρι τὰ ἔσχατα ὅρια 
παρὰ τὴν ζέστη καὶ τὸν φόβο μήπως καοῦν ζωντα-
νοὶ καὶ στὸ τέλος προτιμοῦσαν νὰ πέφτουν ἀπ᾿ τοὺς 
πάνω ὀρόφους, ἀφοῦ ἔριχναν πρῶτα στὸν δρόμο 
στρώματα ἢ ἄλλα ἀντικείμενα μὲ ἐπένδυση. Μὲ τὰ 
κόκαλά τους σπασμένα, προσπαθοῦσαν ἀκόμη νὰ 
συρθοῦν μέχρι τὴν ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ δρόμου σὲ 
κτίρια ποὺ δὲν εἶχαν καεῖ ἀκόμη… Κατέβαιναν ἀκό-

μη καὶ στοὺς ὑπονόμους, ἀλλὰ 
μετὰ τὴν πρώτη ἑβδομάδα, ἡ 
παραμονή τους ἐκεῖ ἔπαυε νὰ 
εἶναι εὐχάριστη. Οἱ ἄνδρες 
τῶν Waffen SS ἢ οἱ μηχανικοὶ 
τῆς Βέρμαχτ κατέβαιναν μὲ 
θάρρος στὰ φρεάτια γιὰ νὰ 

Βαρσοβία, 1η Αὐγούστου 1944 (ἀριστερά). Ναζὶ φρουροὶ μὲ πολυβόλο Maschin-
en-gewehr 08 σὲ μία ἀπὸ τὶς πύλες τοῦ γκέτο (δεξιά).
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βγάλουν ἔξω τοὺς Ἑβραίους… Ἦταν πάντα ἀπα-
ραίτητο νὰ χρησιμοποιοῦν καπνογόνα γιὰ νὰ τοὺς 
βγάλουν ἔξω. Πολλοὶ Ἑβραῖοι ἐξοντώθηκαν ἀπὸ 
ἀνατινάξεις ὑπονόμων καὶ λαγουμιῶν.

Ὅσο πιὸ πολὺ διαρκοῦσε ἡ ἀντίσταση, τόσο πιὸ 
σκληρὰ γίνονταν τὰ Waffen SS, ἡ Ἀστυνομία καὶ 
ἡ Βέρμαχτ. Ἔκαναν τὸ καθῆκον τους ἀκούραστα, 
ἔχοντας σταθερὴ ἀλληλεγγύη καὶ ἔμεναν μαχό-
μενοι μαζὶ ὡς ὑποδείγματα στρατιωτῶν… Μόνο 
μὲ τὶς διαρκεῖς καὶ ἀκούραστες προσπάθειες ὅλων 
τῶν συμμετεχόντων καταφέραμε νὰ συλλάβουμε 
συνολικὰ 56.065 Ἑβραίους, τῶν ὁποίων ἡ ἐξόντωση 
μπορεῖ ν᾿ ἀποδειχθεῖ. Σ᾿ αὐτούς, πρέπει νὰ προσθέ-
σουμε ὅσους πέθαναν σὲ ἀνατινάξεις ἢ ἐκρήξεις, 
ἀλλὰ δὲν εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὸν ἀριθμό τους.
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Συνοψίζοντας τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς ἐπιχείρησης στὴν σελίδα 45 τῆς 
ἀναφορᾶς, γράφει ὁ Στρόοπ: 

«᾿Απ᾿ τοὺς 56.065 συλλη-
φθέντες, οἱ 7.000 ἐξοντώθη-
καν στὴν πρώην κατοικημένη 
ἑβραϊκὴ περιοχὴ στὶς ἐπιχειρή-
σεις εὐρείας κλίμακας. Οἱ 6.929 
Ἑβραῖοι ἐξοντώθηκαν μὲ με-

ταφορὰ στὸ Τ.ΙΙ .2. Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ἑβραί-
ων ποὺ ἐξοντώθηκαν εἶναι λοιπὸν 13.929. Περίπου 
6.000 ἐξοντώθηκαν στὶς ἀνατινάξεις ἢ κάηκαν στὴν 
φωτιά».

Ὁ ταξίαρχος τῶν SS Στρόοπ, ἦταν ὅπως φαίνεται ἰδιαίτερα 
ἱκανοποιημένος ἀπ᾿ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς «Grossaktion». 

Γιὰ νὰ ὑπάρξει μιὰ μόνιμη καταγραφὴ τῆς ἀνδρείας του σὲ 
περίπτωση ποὺ θὰ τὴν ἔβλεπαν οἱ φίλοι καὶ συγγενεῖς του καὶ 
θὰ γνωστοποιοῦνταν μετὰ τὸ ἐτήσιο δεῖπνο τῆς «Stahlhelm», 
ἔβαλε στὸ φωτογραφικό του ἄλμπουμ κάποιες φωτογραφίες 
ποὺ εἶχαν τραβηχτεῖ στὴν Βαρσοβία στὴν διάρκεια τῆς μεγά-
λης «μάχης». Αὐτὲς βρέθηκαν στὴν κατοχή του ὅταν τὸν συν-
έλαβε ἡ Στρατονομία τῶν ΗΠΑ3.

* * *
Στὰ Βαλτικὰ Κράτη, ὅπου οἱ Ἑβραῖοι δὲν ζοῦσαν σὲ γκέτο 

πρὶν ἐξοντωθοῦν, υἱοθετήθηκε μιὰ διαφορετικὴ μέθοδος ἐξά-
λειψής τους. 

Ἕνα ἔγγραφο, ποὺ βρέθηκε στὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ 
Χίμλερ μετὰ τὸν πόλεμο, περιέχει μιὰ ἀναφορὰ τῆς «Ὀμάδας 
Δράσης Α» σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία 
δολοφονήθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 
130.000 Ἑβραῖοι, τὸ 1941, στὴν Λι-
θουανία καὶ τὴν Λετονία. 

Ἕνας ἡγέτης τῶν (ντόπιων ἐθνι-
κιστῶν) φανατικῶν, δημιούργησε 
μία σειρὰ πογκρὸμ μὲ τὴν ὑποκίνη-

2. Στρατόπεδο Ἐξόντωσης τῆς Τρεμπλίνκα Νο 2.

3. Ὁρισμένες παρουσιάζονται στὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τοῦ βιβλίου.
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ση τῶν Γερμανῶν, κατὰ 
τέτοιο τρόπο ποὺ οἱ ἴδιοι 
οἱ Γερμανοὶ δὲν φάνηκαν 
νὰ ἔχουν ἄμεση σχέση 
μὲ αὐτὰ τὰ γεγονότα. 

Κατὰ τὸ πρῶτο πογ-
κρόμ, σκοτώθηκαν πάνω 
ἀπὸ 1.500 Ἑβραῖοι, κατα-
στράφηκαν ἀρκετὲς Συν-
αγωγὲς καὶ κάηκαν «ἐν 

μία νυκτὶ» πολλὰ σπίτια· καὶ τὰ δύο ἑπόμενα βράδια δολοφο-
νήθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 2.300 Ἑβραῖοι.

Ἐνίοτε, ἀλλὰ ὄχι συχνά, καὶ σίγουρα ὄχι πολὺ συχνά, ἡ ἀνώ-
τατη ἡγεσία δὲν ἐνέκρινε τὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦσαν 
οἱ ὑφιστάμενοί της. Αὐτοὶ οἱ ἐνδοιασμοὶ θὰ προκαλοῦσαν 
ἔκπληξη, ἂν οἱ κριτικὲς δὲν γίνονταν συνήθως γιὰ λόγους 
σκοπιμότητας καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρωπιά.

Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα, προέρχεται ἀπὸ μία ἐπιστολὴ 
πρὸς τὸν ὑπουργὸ τοῦ Ράϊχ γιὰ τὶς Κατεχόμενες Ἀνατολικὲς 
Περιοχές:

Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἑβραῖοι χαίρουν εἰδικῆς μετα-
χείρισης δὲν ἀπαιτεῖ περαιτέρω συζήτηση. Ὡστόσο, 
εἶναι δύσκολο νὰ πιστέψουμε πῶς αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸν 
τρόπο ποὺ περιγράφει ὁ Γενικὸς Ἐπίτροπος στὴν 
ἀναφορά του τὴν 1η Ἰουνίου 1943. Τί εἶναι τὸ Κατὶν 
μπροστὰ σ᾿ αὐτό4; Τί θὰ γίνει ἂν ἡ ἄλλη πλευρὰ 
πληροφορηθεῖ αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐκμεταλ-
λευτεῖ; Τὸ νὰ κλειδώσει κανεὶς ἄνδρες καὶ γυναικό-
παιδα σὲ ἀχυρῶνες καὶ νὰ τοὺς κάψει δὲν φαίνε-
ται νὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη μέθοδος ἀντιμετώπισης 
ὁμάδων, ἀκόμη καὶ ἂν ὁ ἐπιθυμητὸς στόχος εἶναι ἡ 
ἐξόντωση τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ στόχος τῆς Γερμανίας 

4. Ἀναφορὰ στὴν γνωστὴ σφαγὴ στὸ δάσος τοῦ Κατὶν στὴν πρώην ΕΣΣΔ (1941), 
στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας δολοφονήθηκαν περίπου (14.000) Πολωνοὶ ἀξιωματικοί. 
Ἡ Γερμανία κατηγόρησε τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση γιὰ τὸ συμβάν, ὅμως ἐκείνη ἀπέ-
δωσε μὲ τὴν σειρά της τὸ μακελειὸ σὲ δράση γερμανικῶν μονάδων. 

● Μεταπολεμικὴ ἔρευνα ἀπέδειξε πὼς γιὰ τὴν σφαγὴ εὐθύνονταν τελικὰ οἱ Σο-
βιετικοὶ [Σ.τ.Μ.].

Ἕνας ἀπὸ τοὺς μαζικοὺς τάφους 
τῆς Σφαγῆς τοῦ Κατίν.
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δὲν ἀξίζει αὐτὴν τὴν μέθοδο, ἡ ὁποία θίγει ἀφόρητα 
τὴν ὑπόληψή μας.

Θὰ θυμᾶστε ὅτι, ὅταν ἡ 2η 
Μεραρχία Πάντσερ SS «Das 
Reich» κλείδωσε (περίπου ἕνα
χρόνο μετὰ) στὸ Ὀραντούρ-
σιρ-Γκλὰν τοὺς ἄνδρες σὲ ἀχυ-
ρῶνες καὶ τὰ γυναικόπαιδα 
στὴν ἐκκλησία καὶ τοὺς ἔκαψε 
ὅλους, δὲν διαμαρτυρήθηκε 
κανένας Γερμανός. 

Οὔτε θὰ πρέπει νὰ ἔχετε ξεχάσει πὼς αὐτὸς ὁ «στόχος τῆς
Γερμανίας» περιλάμβανε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν «τελικὴ λύση
τοῦ ἑβραϊκοῦ ζητήματος».

( Ἕπεται τὸ Μέρος Γ’ )

Ὀραντούρ-σιρ-Γκλάν. 
(Oradou-Sur-Glane)


