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Το Ολοκαύτωμα (1933–1945) ήταν η συστηματική, κεντρικά συντονισμένη και σχεδιασμένη 

δίωξη και δολοφονία έξι εκατομμυρίων Ευρωπαίων Εβραίων από  τη Ναζιστική Γερμανία και 

τους συνεργάτες της. Το Ολοκαύτωμα ξεκίνησε το 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το Ναζιστικό 

Κόμμα κατέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Έληξε το 1945, όταν οι Συμμαχικές Δυνάμεις 

νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Το Ολοκαύτωμα δικαιολογήθηκε στη βάση του ότι τα θύματα ήταν κατώτερα πλάσματα ή 

υπάνθρωποι, που θεωρούνταν αφενός κατώτεροι βιολογικά και αφετέρου, ειδικά στην 

περίπτωση των Εβραίων, πιθανή απειλή στην ανωτερότητα και την κυριαρχία των Άρειων.  Αυτοί 

που το διέπραξαν, το έβλεπαν ως μια μορφή ευγονικής, ως την δημιουργία μιας καλύτερης 

ράτσας μέσω της εξαφάνισης όσων θεωρούνταν «ακατάλληλοι». 

Το 1904, ο Άλφρεντ Πλετς ίδρυσε την Γερμανική Εταιρία Ευγονικής. Δεκάξι χρόνια αργότερα 

εκδόθηκε το έργο Άδεια Καταστροφής της Ζωής που Δεν Αξίζει να Ζει το οποίο αποτέλεσε το 

κλειδί για τη διαμόρφωση της Ναζιστικής ιδεολογίας, ρητορικής και πρακτικής: 

..υποστήριζε ότι η εξόντωση των «άχρηστων ανθρώπων» θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί. Έτσι, οι 

έννοιες της «άχρηστης ζωής» ή «ζωής που δεν αξίζει να ζει» που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί 

προήλθαν από εκείνο το βιβλίο. Οι Μπίντινγκ και Χόχε ζητούν στο βιβλίο «την εξάλειψη εκείνων 

που δεν μπορούν να σωθούν... των οποίων ο θάνατος είναι επιτακτική ανάγκη»... για εκείνους 

που είναι υποδεέστεροι και από τα ζώα «χωρίς τη θέληση ούτε να ζήσουν ούτε να πεθάνουν». 



Σε αυτούς που είναι «διανοητικά νεκροί» και που αποτελούν «ξένο σώμα μέσα στην κοινωνία 

των ανθρώπων». 

Το Ολοκαύτωμα χαρακτηρίστηκε από την συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση και 

δολοφονία όσων περισσότερων θυμάτων ήταν δυνατό, χρησιμοποιώντας όλους τους πόρους 

και την τεχνολογία. Για παράδειγμα, με τη χρήση υπολογιστικών μηχανών της εταιρίας Dehomag 

δημιουργούνταν και ανανεώνονταν λεπτομερείς λίστες των υποψήφιων θυμάτων, και οι 

δολοφονίες καταγράφονταν σε λεπτομερή αρχεία. 

 Καθώς οι κρατούμενοι έμπαιναν στα στρατόπεδα εξόντωσης, αναγκάζονταν να παραδώσουν 

όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, που κατόπιν καταγράφονταν και ταξινομούνταν, και για τα 

οποία εκδίδονταν αποδείξεις προκειμένου τα θύματα να πιστέψουν ότι κάποια στιγμή θα τους 

επιστρέφονταν οι αποσκευές και τα αντικείμενά τους, κι έτσι να καλλιεργείται μια ψευδαίσθηση 

ασφάλειας. 

Επιπλέον, γινόταν σημαντική προσπάθεια να ανακαλυφθούν όλο και αποτελεσματικές μέθοδοι 

δολοφονίας μεγάλων αριθμών ανθρώπων. Οι πρώτες μαζικές δολοφονίες χιλιάδων Εβραίων 

στην Πολωνία από στρατιώτες είχαν έντονα αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχολογία των 

στρατιωτών. Έχοντας αποφασίσει να εξοντώσει 

τον Εβραϊκό πληθυσμό, το Βερολίνο αποφάσισε 

να αναζητήσει μεθόδους δολοφονίας που θα 

ήταν πιο απρόσωπες και μηχανικές, ξεκινώντας 

με τα εκρηκτικά και τα δηλητήρια. 

 

Οι δολοφονίες γίνονταν με δηλητηριώδες αέριο, συνήθως σε θαλάμους αερίων, αν και πολλοί 

κρατούμενοι δολοφονήθηκαν με μαζικές εκτελέσεις από πυροβόλα όπλα, απαγχονισμούς και 

άλλους, ιδιαίτερα βάρβαρους τρόπους. Τα πτώματα των δολοφονημένων καίγονταν σε 

κρεματόρια  και οι στάχτες θάβονταν ή σκορπίζονταν.  



Το 1942, οι Ναζί ξεκίνησαν την Επιχείρηση Ράινχαρντ, ιδρύοντας τα στρατόπεδα εξόντωσης 

Μπέλζεκ, Σομπιμπόρ, Μαϊντάνεκ και Τρεμπλίνκα. Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Εβραίοι 

δολοφονήθηκαν στα τρία στρατόπεδα της Επιχείρησης Ράινχαρτ μέχρι τον Οκτώβριο του 1943. 

Το μεγαλύτερο στρατόπεδο θανάτου ήταν το Στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς. Το 

Μπίρκεναου λειτουργούσε με τέσσερις θαλάμους αερίων και κρεματόρια. Σε αυτό το 

στρατόπεδο διαπράχθηκαν οι δολοφονίες περίπου ενός εκατομμυρίου Εβραίων, 75.000 

Πολωνών και ομοφυλόφιλων, και περίπου 19.000 αθιγγάνων. Στους  θαλάμους αερίων του 

Μπίρκεναου έβρισκαν το θάνατο περίπου οκτώ χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα.  

Πολλοί μελετητές θεωρούν ως απαρχή του Ολοκαυτώματος τις αντιεβραϊκές ταραχές της 

«Νύχτας των Κρυστάλλων»,στις 9 Νοεμβρίου 1938, όταν οι Εβραίοι και οι ιδιοκτησίες τους 

έγιναν στόχος επιθέσεων σε ολόκληρη τη Γερμανία. Περίπου 100 Εβραίοι δολοφονήθηκαν κι 

άλλες 30.000 στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ 7.000 καταστήματα που ανήκαν σε 

Εβραίους και 1.574 Συναγωγές  καταστράφηκαν μερικά ή ολοσχερώς.  



Έγιναν επίσης και κάποια πογκρόμ από τοπικούς, μη-γερμανικούς πληθυσμούς κατά τη διάρκεια 

του πολέμου.  

Παρά τις προσπάθειες του ναζιστικού γερμανικού καθεστώτος να δολοφονήσει όλους τους Ευρωπαίους 

Εβραίους, κάποιοι επέζησαν του Ολοκαυτώματος. Οι  συμμαχικές δυνάμεις που  προέλαυναν στην 

Ευρώπη, απελευθέρωναν τους Εβραίους από τον έλεγχο των Ναζί.  

Μετά τον πόλεμο, πολλοί 

επιζώντες του Ολοκαυτώματος 

συνέχισαν να αντιμετωπίζουν 

απειλές βίαιου αντισημιτισμού 

και εκτοπισμού καθώς 

προσπαθούσαν να χτίσουν μια 

νέα ζωή. Όσοι δεν μπόρεσαν ή 

δεν επέλεξαν να επιστρέψουν 

στον τόπο διαμονής τους πριν 

τον πόλεμο, συχνά κατέληξαν να 

ζουν σε στρατόπεδα 

εκτοπισμένων. Πολλοί  έπρεπε 

να περιμένουν χρόνια μέχρι να 

έχουν τη δυνατότητα να 

μεταναστεύσουν και να 

αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή 

τους.   

Παιδιά στο στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων Bad Reichenhall. 
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