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

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος*

Μέρος Ε’

Στὴν Γαλλία, ὅλα τὰ βιβλία Ἑβραίων συγγραφέων καὶ αὐτά,
 γιὰ τὰ ὁποῖα συνεργάστηκαν Ἑβραῖοι, ἀποσύρθηκαν ἀπ᾿ 

τὴν κυκλοφορία –ἀπὸ τὶς γερμανικὲς ἀρχὲς κατοχῆς– ἐκτὸς 
ἀπὸ ἔργα ἐπιστημονικῆς φύσης γιὰ χάρη τῶν ὁποίων ἔγιναν 

εἰδικὲς ἐξαιρέσεις. Ἀκόμη καὶ βιογραφίες 
Ἑβραίων, ποὺ εἶχαν γράψει Ἄριοι, συμ-
περιλαμβάνονταν στὴν ἀπαγορευμένη 
λίστα τοῦ «Ὄτο»1. Ἡ βιογραφία τοῦ Ὄφεν-
μπαχ ἔπρεπε ν᾿ ἀποσυρθεῖ ἀπ᾿ τὴν κυκλο-
φορία γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο.

Ἀργότερα, ἦρθαν τὰ οἰκονομικὰ μέ-
τρα, οἱ ἐκφοβιστικὲς ἀπειλὲς καὶ ἄλλες 
μικρότερες ἐνοχλήσεις, τὸ κίτρινο ἀστέ-
ρι καὶ ἄλλες κακομεταχειρίσεις. Ἀκόμη, 
ἐξαγγέλθηκαν πολλὰ ἀντισημιτικὰ δια-

τάγματα ποὺ ἐξαφάνιζαν τὰ πολιτικὰ δικαιώματα τῶν Γαλ-
λο-Εβραίων.

* * *
Φυσικὰ ὑπῆρχε πάντα ἡ πρόθεση νὰ ἐκτοπιστοῦν ὅλοι οἱ 

Ἑβραῖοι ἀπ᾿ τὴν Γαλλία γιὰ νὰ ἐξοντωθοῦν καὶ τὸ μόνο ποὺ δι-

1. Ὀνομάστηκε ἔτσι ἀπὸ τὸν Ὄτο Ἄμπετς.

(*) 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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έφερε σ᾿ αὐτὸ τὸ σχέδιο ἀπὸ ἄλλες 
περιοχὲς ἦταν ὁ ρυθμός.

Θὰ ὑπέθετε κανεὶς ὅτι γιὰ νὰ ξε-
φορτωθοῦν τοὺς Ἑβραίους, οἱ Γερ-
μανοὶ θὰ συνιστοῦσαν τὴν λύση 
τῆς μετανάστευσης. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν συνέβη σὲ καμία περίπτωση, 
ὅπως μαρτυρᾶ ἡ παρακάτω ἀλληλογραφία.

Ἀπ᾿ τὴν Πολιτικὴ Διοίκηση τοῦ Ἀρχηγείου τοῦ Μπορντὸ  
πρὸς τὸ Γραφεῖο τοῦ Παρισιοῦ, 
22 Ἰουλίου 1941.

Μόλις διαπιστώθηκε ὅτι παραμένουν ἀκόμη 
στὴν περιοχὴ τῆς Διοίκησης τῆς Περιφέρειας τοῦ 
Σὲν Ζὰν ντε Λοῦ, περίπου 150 Ἑβραῖοι. Τὴν ὥρα 
ποὺ συνομιλοῦσα μὲ τὸν Διοικητὴ τῆς Περιφέρειας, 
ταγματάρχη Χένκελ, ἐκεῖνος ζήτησε νὰ φύγουν 
ἀπ᾿ τὴν Περιφέρειά του οἱ Ἑβραῖοι τὸ συντομότερο 
δυνατό. Ταυτόχρονα, τόνισε πῶς κατὰ τὴν γνώμη 
του θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ ἀφεθοῦν νὰ μετανα-
στεύσουν, ἀπ᾿ τὸ νὰ μεταφερθοῦν σὲ στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

Ἐλήφθη μιὰ ἀπάντηση ποὺ ἔλεγε ὅτι δὲν ἔγινε δεκτὴ ἡ πρό-
ταση τοῦ ταγματάρχη Χένκελ, καθὼς τὸ RSHA εἶχε διακηρύ-
ξει πὼς ἔπρεπε ν᾿ ἀποτραπεῖ –ἂν εἶναι δυνατόν– ἡ μετανά-
στευση τῶν Ἑβραίων ποὺ ζοῦσαν στὶς κατεχόμενες περιοχὲς 
τῆς δύσης καὶ στὴν μὴ κατεχόμενη Γαλλία.

Ἡ Στρατιωτικὴ Διοίκηση τοῦ Παρισιοῦ ἔλαβε τὴν διακήρυ-
ξη τοῦ RSHA καὶ τὴν προώθησε μὲ τὸ ἑξῆς σχόλιο: 

«Ὁ Ραϊχσφύρερ τῶν SS, διέταξε ν᾿ ἀποτραπεῖ 
καταρχὴν ἡ μετανάστευση Ἑβραίων τόσο ἀπ᾿ 

τὴν Γερμανία ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς 
κατεχόμενες περιοχές».

Ἐπικεφαλὴς τῶν ἑβραϊκῶν ὑποθέ-
σεων στὴν κατεχόμενη Γαλλία, ἦταν ὁ 
ὑπολοχαγὸς τῶν SS Ντάνεκερ. Τὸ 1941, 
ὁ Ντάνεκερ συνέταξε μιὰ ὀγκώδη ἀνα-
φορά, τιτλοφορούμενη «Τὸ Ἑβραϊκὸ 
Ζήτημα στὴν Γαλλία καὶ ἡ Ἀντιμετώ-

Ἡ «χειραψία» μεταξὺ Φιλὶπ 
Πετὰν καὶ Ἀδόλφου Χίτλερ.
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πισή του». Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἔκανε 
μιὰ προκαταρκτικὴ ἔρευνα τοῦ προ-
βλήματος σ᾿ αὐτὴ τὴν χώρα καὶ ἀνέ-
φερε κατηγορηματικὰ ὅτι ἡ «τελικὴ 
λύση» ἀποτελοῦσε στόχο τῶν ὑπη-
ρεσιῶν τῆς SD καὶ τῆς SIPO, οἱ ὁποῖες 
χειρίζονταν τὸ θέμα.

Ἄλλα σημεῖα τῆς ἀναφορᾶς μιλοῦσαν γιὰ τὴν ἱστορία τῶν 
Ἑβραίων στὴν Γαλλία καὶ τὴν ὀργάνωσή τους καὶ στὴν συν-
έχεια ἡ ἀναφορὰ πραγματευόταν τὴν σημασία μιᾶς ἐκστρα-
τείας ἐναντίον «ἡγετικῶν ἑβραϊκῶν προσωπικοτήτων». 

«Ἀπὸ μία ἔρευνα στὰ ἀρχεῖα ποὺ συλλέχθη-
καν στὴν Γερμανία, τὴν Αὐστρία, τὴν Τσεχο-
σλοβακία καὶ τὴν Πολωνία, συμπεράναμε ὅτι 
τὸ κέντρο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ 
ἀρχὴ τῶν ὑπερπόντιων γραμμῶν ἐπικοινωνίας, 
πρέπει ν᾿ ἀναζητηθοῦν στὴν Γαλλία», γράφει ἡ 
ἀναφορά. «Ὅταν συνειδητοποιήσαμε ὅλα αὐτά, 
ἐρευνήσαμε καὶ σφραγίσαμε τὰ γραφεῖα μεγά-
λων ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων, ὅπως τὸ Παγκόσμιο 
Ἑβραϊκὸ Συμβούλιο».

Σύμφωνα μὲ τὸν Ντάνεκερ, ὑπῆρχε στενὴ σχέση στὴν Γαλ-
λία μεταξὺ Καθολικισμοῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ ὡς ἀπόδειξη 
αὐτοῦ, ὁ Ντάνεκερ παρέθετε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν 
ποὺ ἔγιναν στὰ σπίτια τῆς οἰκογένειας Ρότσιλντ2, τοῦ πρώην 
ὑπουργοῦ Ἀποικιῶν, Ζὸρζ Μαντέλ, τοῦ ἀκόλουθου Τύπου τῆς 
Βρετανικῆς Πρεσβείας καὶ τῶν δικηγόρων Μορό-Ζιαφερὶ καὶ 
Τορές, μελῶν τοῦ Γαλλικοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου.

Ἑπτὰ μῆνες ἀργότερα, ὁ Ντάνεκερ ἑτοίμασε μία ἄλλη ἀνα-
φορά, ἡ ὁποία ἔδειχνε ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε συνταχθεῖ ἡ πρώ-
τη ἀναφορά, ὑπῆρξε μιὰ ἔντονη κινητικότητα γύρω ἀπ᾿ τὸ 
ἑβραϊκὸ ζήτημα.

Οἱ τίτλοι διάφορων τμημάτων τῆς δεύτερης ἀναφορᾶς μαρ-
τυροῦν αὐτὴν τὴν ἐπιτάχυνση ρυθμῶν. «Ἔργο τῆς SIPO καὶ 
τῆς SD στὴν Γαλλία», «Εὐρετήριο Καρτελῶν τῶν Ἑβραίων», 

2. Πρόκειται γιὰ μεγάλη οἰκογένεια Γερμανο-εβραίων ποὺ διατηροῦσαν τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη μιὰ οἰκονομικὴ καὶ τραπεζικὴ δυναστεία, ἡ ὁποία εἶχε τὴν εὔνοια τῆς γαλ-
λικῆς καὶ τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης [Σ.τ.Μ.].
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«Γαλλικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ Ἑβραϊκὰ Ζητήματα», «Ἡ Γαλλικὴ 
Ἀντιεβραϊκὴ Ἀστυνομία».

Οἱ τίτλοι αὐτοὶ δείχνουν πὼς ὁ κλοιὸς τῆς Γκεστάπο ἦταν 
ἀσφυκτικὸς γύρω ἀπ᾿ τοὺς Γαλλο-εβραίους, πὼς ὅλοι οἱ 
Ἑβραῖοι εἶχαν πλέον φάκελο στὴν ἀστυνομία, πὼς ἡ Κυβέρ-
νηση τοῦ Βισὺ καὶ ἡ Δύναμη Κατοχῆς προέβαιναν σὲ συντο-
νισμένες ἐνέργειες καὶ πὼς ἡ μισητὴ Milice (Ἐθελοντικὴ Πο-
λιτοφυλακὴ) εἶχε ἕνα εἰδικὸ τμῆμα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τοὺς 
Ἑβραίους.

* * *
Τὴν ἄνοιξη τοῦ ἴδιου ἔτους (1942), ἄρχισαν οἱ πρῶτοι ἐκτο-

πισμοὶ Ἑβραίων καὶ ὅλοι τους ἔχαναν τὴν γαλλικὴ ὑπηκοότη-
τα πρὶν φύγουν. Τὸν Ἰούνιο, εἶχαν ἀπελαθεῖ περισσότεροι ἀπὸ 
100.000. Γιὰ νὰ κρύψουν οἱ Γερμανοὶ τὸν πραγματικὸ στόχο 
τους, ποὺ ἦταν ἡ εἰλωτεία γιὰ ὅσο θὰ ὑπῆρχε ἀντοχὴ γιὰ δου-
λειὰ καὶ μετὰ οἱ θάλαμοι ἀερίων, αὐτοὶ οἱ ἐκτοπισμοὶ ὀνομά-
ζονταν «Ἐπανεγκατάσταση Ἑβραίων». Μετὰ καὶ ἀπὸ μία ἄλλη 
σύσκεψη τοῦ Ντάνεκερ μὲ τὸ RSHA, ἐκδόθηκαν νέες ὁδηγίες 
γιὰ τὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Ἑβραίων ἀπ᾿ τὴν Γαλλία. Σ᾿ αὐτές, οἱ 
Ἑβραῖοι ἀναφέρονταν ἁπλῶς ὡς «ἑβραϊκὸ ζωικὸ ἐμπόρευμα».

Μέχρι τὰ τέλη Ὀκτωβρίου 1942, εἶχαν ἀπελαθεῖ ἀπ᾿ τὴν Κα-
τεχόμενη Ζώνη πάνω ἀπὸ 50.000 ἄτομα, ἀλλὰ ὁ ρυθμὸς δὲν 
ἦταν ἱκανοποιητικὸς γιὰ τὶς ἀρχές, ποὺ ἀγωνιοῦσαν νὰ συμ-
περιλάβουν καὶ Ἑβραίους ἀπ᾿ τὶς μὴ κατεχόμενες περιοχὲς 
τῆς Γαλλίας.

Μὲ ἄλλες συσκέψεις, ἡ Κυβέρνηση τοῦ Βισὺ ἐνημερώθηκε 
πὼς οἱ περισσότερες ἀπ᾿ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἦταν 
πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήμα-
τος ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ πὼς ἐκείνη ἔπρεπε νὰ καλύψει τὴν 
καθυστέρηση. 

Οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς ἐξέφρασαν ταυτόχρονα τὴν δυσα-
ρέσκειά τους γιὰ τὴν στάση τῶν 
Ἰταλῶν ἀπέναντι στὴν ἀπέλαση 
τῶν Ἑβραίων ἀπ᾿ τὴν περιοχὴ τῆς 
Γαλλίας ποὺ βρισκόταν ὑπὸ ἰτα-
λικὴ κατοχή. Οἱ Ἰταλοὶ εἶχαν πράγ-
ματι ἀντιταχθεῖ ἔντονα σ᾿ αὐτὴν 
τὴν πολιτικὴ καὶ ὁ Ρίμπεντροπ 
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ἐξουσιοδοτήθηκε νὰ συζητήσει 
τὴν κατάσταση μὲ τὸν Ντοῦτσε.

Χιλιάδες Ἑβραῖοι ποὺ ἐκτοπί-
στηκαν, μεταφέρθηκαν στὸ Ἄου-
σβιτς. Γιὰ ἕνα διάστημα, ἀνεστά-
λη ὡστόσο ὁ ἐκτοπισμὸς πρὸς τὴν 
Γενικὴ Διοίκηση (τῆς Πολωνίας), 
ἀλλὰ ὅταν αὐτὲς οἱ συνοδεῖες κατάφεραν ν᾿ ἀποσταλοῦν ἐκ 
νέου, εἶχε ἤδη ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ στα-
λοῦν καὶ ὁλόκληρες ἀμαξοστοιχίες μὲ παιδιά.

Ὅμως οἱ ναζὶ προσπαθοῦσαν μὲ κάθε τρόπο ν᾿ ἀποκρύψουν 
αὐτὴν τὴν πολιτικὴ καὶ νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἔφευγαν 
ἀπ᾿ τὴν Γαλλία ὁλόκληρες οἰκογένειες μὲ ὅλα τὰ μέλη τους 
μαζί. Γιὰ νὰ διευρύνουν αὐτὴν τὴν ἐξαπάτηση, κανόνιζαν νὰ 
συμπεριλαμβάνεται στὶς συνοδεῖες μιὰ προκαθορισμένη ἀνα-
λογία ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν.

Αὐτή, ἦταν μία ἀπ᾿ τὶς ὁδηγίες τῶν Γερμανῶν γιὰ τὸν 
ἐκτοπισμό: 

«Οἱ Ἑβραῖοι ποὺ φτάνουν ἀπὸ τὴν Μὴ Κατε-
χόμενη Ζώνη θ᾿ ἀνακατευτοῦν στὸ Ντρανσὶ μὲ 
τὰ ἑβραιόπουλα ποὺ βρίσκονται τώρα στὸ Πιτι-
βιὲ καὶ τὴν Μπόν-λα-Ρολάντ, ἔτσι ὥστε ἀπ᾿ τοὺς 
700, οἱ 300 τουλάχιστον νὰ εἶναι παιδιά. Σύμφω-
να μὲ ὁδηγίες τοῦ RSHA, δὲν θὰ φύγουν σὲ κα-
μία περίπτωση τρένα ποὺ περιέχουν μόνο παι-
διὰ Ἑβραίων».

* * *
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἑβραίων στὴν Ὁλλανδία δὲν ἦταν 

λιγότερο αὐστηρὴ καὶ ὁ γκαουλάϊτερ Ζάϊς-Ἴνκουαρτ, ὡς Ἐπί-
τροπος τοῦ Ράϊχ στὴν ῾Ολλανδία, ἦταν ἀδυσώπητος ἀπέναντί 
τους. Σὲ μία ὁμιλία του στὸ Ἄμστερνταμ, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1941, 
εἶχε πεῖ: 

«Δὲν θεωροῦμε τοὺς Ἑβραίους Ὁλλανδούς. 
Εἶναι οἱ ἐχθροὶ μὲ τοὺς ὁποίους δὲν μποροῦμε νὰ 
συνάψουμε οὔτε ἀνακωχὴ οὔτε εἰρήνη… Θὰ τοὺς 
χτυπᾶμε ὅπου καὶ ὅταν τοὺς βλέπουμε καὶ ὅσοι 
εἶναι μὲ τὸ μέρος τους, θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες. 
Ὁ Φύρερ διακήρυξε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἔδωσαν τὴν τε-
λευταία τους παράσταση στὴν Εὐρώπη, συνεπῶς, 
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ἔχουν παίξει πιὰ τὴν τελευ-
ταία τους παράσταση».

Στὴν συνέχεια, ἐκδόθηκε μιὰ 
ὁλόκληρη σειρὰ ἀντισημιτικῶν 
διαταγμάτων ποὺ τοποθετοῦσαν 
ὅλους τοὺς Ἑβραίους στὴν συνή-
θη, ταπεινωτική, δυσχερὴ θέση. 
Τὰ διατάγματα αὐτὰ στεροῦσαν 

ἀπ᾿ τοὺς Ἑβραίους τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιοκτησία καὶ τὶς πο-
λιτικές τους ἐλευθερίες. Ἀναγκάζονταν νὰ καταγράψουν σὲ 
μητρῶα τὶς ἐπιχειρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένης καὶ 
κάθε ἑταιρείας ἢ συνεταιρισμοῦ ἑβραϊκῶν κατὰ βάση συμ-
φερόντων, καὶ οἱ ἀρχὲς κατοχῆς μποροῦσαν νὰ τερματίσουν 
αὐθαίρετα τὴν σύμβαση ἐργασίας ὁποιουδήποτε Ἑβραίου.

Ὅλα τὰ παραπάνω, ἦταν ἁπλῶς τὰ προκαταρκτικὰ μέ-
τρα ποὺ ἔδωσαν ἀργότερα τὴν δυνατότητα στὶς ἀρχὲς τῆς γερ-
μανικῆς κατοχῆς νὰ θέσουν σὲ ἐφαρμογὴ τὸ πρόγραμμα τοῦ 
μαζικοῦ ἐκτοπισμοῦ.

Ἀπ᾿ τοὺς 140.000 συνολικὰ Ἑβραίους ποὺ ζοῦσαν στὴν ῾Ολ-
λανδία τὴν περίοδο τῆς ναζιστικῆς εἰσβολῆς, ἐκτοπίστηκαν 
περισσότεροι ἀπὸ 115.000 στὴν Πολωνία, ὅπου ἡ τύχη τῆς 
πλειοψηφίας τους εἶναι γνωστή.

Ἀκόμη 2.000 ἄλλοι, μεταφέρθηκαν στὰ στρατόπεδα τοῦ 
Μπούχενβαλντ καὶ τοῦ Μαουτχάουζεν ἀπ᾿ ὅπου, ἀφοῦ ἀπο-
τεφρώθηκαν, ἡ στάχτη τους στάλθηκε στὶς οἰκογένειές τους 
ἔναντι πληρωμῆς 75 γκίλντερ.

* * *
Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Οὐγγαρίας εἶχαν ἀνάλογη τύχη. Τὸ 1944,  

συγκεντρώθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 200.000 Ἑβραῖοι καὶ πολ-
λοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς φορτώθηκαν σὲ ἀμαξοστοιχίες καὶ μεταφέρ-
θηκαν σὲ στρατόπεδα ἐξόντωσης.

Ὅταν ἔφταναν τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν 
Βουδαπέστη3, τὰ συνόδευε ἕνα ἄλλο Einsatzkommando τῆς 

3. Οἱ Γερμανοὶ εἰσέβαλαν αἰφνιδιαστικὰ καὶ κατέλαβαν τὴν μέχρι τότε σύμμαχό 
τους Οὐγγαρία, στὰ μέσα Μαρτίου τοῦ 1944, προλαβαίνοντας τὶς προθέσεις τῆς τε-
λευταίας νὰ ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της ἀπὸ τὸ Ἀνατολικὸ Μέτωπο (τὰ ὁποῖα θὰ 
ἐπέστρεφαν ἀποκλειστικὰ ἐπὶ οὐγγρικοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν προάσπιση τῆς χώρας ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε ξένη εἰσβολὴ) καὶ νὰ «ἀπενεργοποιήσει» τὴν σχέση της μὲ τὸν Ἄξονα. 
Ἡ κατάληψη τῆς Οὐγγαρίας ὑπῆρξε ἡ τελευταία κατάληψη ἄλλης χώρας, τὴν ὁποία 
πέτυχε καὶ ἐπέβαλε τὸ Γ΄ Ράϊχ [Σ.τ.Ε.].
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SIPO, τοῦ ὁποίου τὸ καθῆκον 
ἦταν –ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες 
ὅπου ἔδρασε– νὰ ἐξοντώσει τοὺς 
Οὐγγρο-εβραίους. Ἐπικεφαλὴς 
ἦταν ὁ ἀντισυνταγματάρχης τῶν 
SS, Ἄντολφ Ἄϊχμαν, ἀνώτερος 
ἀξιωματικὸς τοῦ RSHA. Ἡ μονά-
δα, συνέλαβε ὅλους τοὺς ἡγέτες 
τῶν ἑβραϊκῶν πολιτικῶν καὶ ἐπιχειρηματικῶν κύκλων στὴν 
Οὐγγαρία μαζὶ μὲ δημοσιογράφους καὶ ὅλους τοὺς δημοκρα-
τικοὺς καὶ «ἀντιφασίστες» πολιτικούς.

Ἀπ᾿ τοὺς Οὐγγρο-εβραίους ποὺ μεταφέρθηκαν στὸ Ἄου-
σβιτς, τὰ παιδιὰ ἕως 14 ἐτῶν, ὅσοι ἦταν πάνω ἀπὸ 50 ἐτῶν, οἱ 
ἄρρωστοι καὶ οἱ πρώην ἐγκληματίες, μεταφέρθηκαν μὲ φορ-
τηγὰ βαγόνια ποὺ ἔφεραν εἰδικὸ σῆμα. Ὅταν ἔφτασαν στὸ 
στρατόπεδο, ὁδηγήθηκαν ὅλοι ἀμέσως στοὺς θαλάμους ἀερί-
ων. Ὁ διοικητὴς τοῦ Ἄουσβιτς, Ρούντολφ Χές, ὁμολόγησε ὅτι 
δολοφόνησε περίπου 40.000 Οὐγγρο-εβραίους κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ Καλοκαιριοῦ τοῦ 1944.

* * *
Αὐτὸς ὁ φρικτὸς κατάλογος δολοφονιῶν θὰ μποροῦσε νὰ 

συνεχιστεῖ, ἀλλὰ θὰ ἐπαναλαμβανόταν συνεχῶς ἡ ἴδια ἱστο-
ρία: Καταγραφὴ σὲ μητρῶα, διαλογή, ταπείνωση, ἐξαθλίωση, 
ἐκτοπισμός, ἐκμετάλλευση καὶ ἐξόντωση. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ὁδο-
δεῖκτες στὸν δρόμο τῆς ὀδύνης ποὺ ἀκολούθησαν οἱ ἄτυχοι 
Ἑβραῖοι στὸ τελευταῖο τους ταξίδι.

Γιὰ ὅσους δὲν ἄκουσαν ποτὲ τὸν βηματισμὸ τῆς μπότας 
στὸν δρόμο τοῦ χωριοῦ τους ἢ τὴν Γκεστάπο νὰ χτυπᾶ τὴν 
πόρτα τους, γιὰ ὅσους δὲν εἶδαν 50 φίλους καὶ γείτονες νὰ 
ἐκτελοῦνται στὴν ἀγορὰ ὡς ἀντίποινα γιὰ τὴν ἐνέδρα σὲ βά-
ρος ἑνὸς καὶ μόνο Γερμανοῦ ἀγγελιοφόρου, γιὰ ὅσους δὲν 
εἶδαν ν᾿ ἁρπάζουν τὶς κόρες καὶ τοὺς γιούς τους μέσα στὴν νύ-
χτα χωρὶς νὰ τοὺς ξανασυναντήσουν ποτέ, γιὰ ὅλους αὐτοὺς 
λοιπόν, ὅλα αὐτὰ φαντάζουν ἀπίστευτα καὶ ἐξωπραγματικά.

Ἡ δολοφονία περισσότερων ἀπὸ 5.000.000 Εὐρωπαί-
ων Ἑβραίων ἀπ᾿ τοὺς Γερμανούς, συνιστᾶ τὸ μεγαλύτερο 
ἔγκλημα στὴν παγκόσμια ἱστορία. 

Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐξοντώθηκε ὁλόκληρος ὁ ἑβραϊκὸς πλη-
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θυσμὸς τῆς Εὐρώπης, ὀφείλεται μόνο καὶ μόνο στὸ ὅτι οἱ ναζὶ 
ἔχασαν τὸν πόλεμο πρὶν ὁλοκληρώσουν τὴν «τελικὴ λύση 
τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος».

(Τέλος)

Κατεχόμενη Γαλλία.
Ἐλεύθερη Γαλλία.


