


Ορισμός: 

Τι είναι το Ολοκαύτωμα; 

Ολοκαύτωμα είναι η εξόντωση περίπου 6εκ. Εβραίων από τους ΝΑΖΙ και

τους συνεργάτες τους.

Διάρκεια;
Β Παγκόσμιος Πόλεμος: 1941-1945

Νέος όρος:

Γενοκτονία (καινοφανές φαινόμενο)



«είμαστε εκατό τοις

εκατό Εβραίοι»



ο «Νόμος περί της ιδιότητας του πολίτη του

Ράιχ», όριζε ως Εβραίο «οποιονδήποτε

κατάγεται από τουλάχιστον τρεις παπούδες

φυλετικά αμιγώς Εβραίους»

Η Άννα Φρανκ ήταν ένα από το ένα

εκατομμύριο εβραιόπουλα που

χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Η Ανελίζ

Μαρί Φρανκ γεννήθηκε στις 12

Ιουνίου 1929 στην Φρανκφούρτη και

ήταν κόρη του Όττο και της Ήντιθ

Φρανκ.



«Μια φωτογραφία μου όπως θα

ήθελα να είμαι πάντα. Ίσως τότε να

είχα ακόμα πιθανότητες να πάω

στο Χόλυγουντ. Αλλά τώρα πια

φοβάμαι ότι συνήθως φαίνομαι

πολύ διαφορετική.» Άμστερνταμ,

Ολλανδία.





 30 Ιανουαρίου 1933 ➔ αναγόρευση του Χίτλερ σε Καγκελάριο και σχεδόν

αμέσως σε Φυρερ ➔ ο ρατσισμός και ιδιαίτερα ο αντισημιτισμός καθιερώθηκαν

ως δόγματα του Γερμανικού Κράτους

 Απρίλιος του 1933 ➔ ξεκίνησε μία κλιμακούμενη σειρά αντι-εβραϊκών μέτρων

κοινωνικού αποκλεισμού, στέρησης στοιχειωδών ανθρωπίνων και δημοκρατικών

δικαιωμάτων, κατάσχεσης περιουσιών, διώξεων και ωμής βίας

 10 Μαΐου 1933 ➔ κάηκαν δεκάδες χιλιάδες βιβλία σε 30 γερμανικές πόλεις



Η ζωή μας είχε τα προβλήματα που

μπορεί κανείς να φανταστεί, γιατί τα μέλη

της οικογένειας που είχαν μείνει στη

Γερμανία δε γλίτωσαν από τους αντι-

εβραϊκούς νόμους του Χίτλερ.



Στις 15 Σεπτέμβρη 1935, στην ναζιστική Γερμανία

θεσμοθετήθηκαν οι αντισημιτικοί νόμοι και

υιοθετήθηκε η σβάστικα ως σύμβολο του κράτους.

Οι Νόμοι της Νυρεμβέργης, απέκλειαν τους Εβραίους

από τη δημόσια ζωή, στερώντας τους το δικαίωμα

συμμετοχής στην πολιτική ζωή της εθνικοσοσιαλιστικής

Γερμανίας. Παράλληλα οι νόμοι απαγόρευαν το γάμο

και τις σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Γερμανών. Εξαιτίας

όμως της έλλειψης σαφούς προσδιορισμού για το ποιος

ήταν Εβραίος από νομική πλευρά, ορισμένοι Εβραίοι

προσωρινά γλίτωσαν. Από την άλλη όμως, αυτή ακριβώς

η αστοχία στον προσδιορισμό της καταγωγής

διευκόλυνε τους Ναζί στην υπερψήφιση της νομοθεσίας

που περιόριζε τα βασικά δικαιώματα των Γερμανών

Εβραίων, οι οποίοι έπειτα αντιμετωπίζονταν ως οι

“υπάνθρωποι”. Από τους φυλετικούς νόμους δεν

ξέφυγαν ούτε αυτοί που έτυχε κάποιος συγγενής τους

να είναι Εβραίος και η κατηγορία αυτή συνήθως

χαρακτηρίστηκε ως «Mischling» δηλαδή ως μία

κατηγορία ατόμων με «μικτό αίμα».



Το 1938, μετά τα πογκρόμ, οι δυο μου

θείοι, οι αδερφοί της μαμάς, δραπέτευσαν και

βρέθηκαν σώοι και αβλαβείς στη Βόρεια Αμερική

κι η γιαγιά μου ήρθε να εγκατασταθεί στο σπίτι

μας. Ήταν τότε εβδομήντα τριών χρονών.



9 Νοεμβρίου 1938 ➔ «Νύχτα των Κρυστάλλων» (Kristallnacht) ➔ ξέσπασαν

σε όλη την επικράτεια του Ράιχ επιθέσεις κατά εβραϊκών συνοικιών,

οικογενειών, επιχειρήσεων, συναγωγών από μέλη της ναζιστικής νεολαίας και

των SS, με την ανοχή της αστυνομίας.



Ο σταθμός τρένων Blaak και ο Καθεδρικός του Αγίου

Λαυρεντίου, μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό του

Ρότερνταμ από την Luftwaffe (γερμανική αεροπορία) στις

14 Μαΐου 1940

Από το Μάη του 1940 κι έπειτα,

τέρμα οι καλές εποχές, πρώτα ο

πόλεμος, η συνθηκολόγηση, η

είσοδος των Γερμανών…



οι δυστυχίες μας, εμάς των

Εβραίων, άρχισαν



Οι Γερμανοί κατέλαβαν το Άμστερνταμ το

Μάιο του 1940. Τον Ιούλιο του 1942, οι

γερμανικές αρχές και οι Ολλανδοί

συνεργάτες τους άρχισαν να

συγκεντρώνουν Εβραίους από όλη την

Ολλανδία στο Βέστερμποκ, ένα

προσωρινό στρατόπεδο κοντά στην

ολλανδική κωμόπολη Άσσεν, όχι μακριά

από τα γερμανικά σύνορα.



Το 1941, η Άννα και η οικογένειά της βρήκαν

καταφύγιο σε ένα διαμέρισμα, στο οποίο

τελικά κρύφτηκαν και τέσσερις Ολλανδοί

Εβραίοι —οι Hermann, Auguste και Peter

van Pels και ο Fritz Pfeffer. Επί δύο χρόνια

ζούσαν κρυφά όλοι μαζί σε μια σοφίτα πίσω

από τα γραφεία της οικογενειακής

επιχείρησης στην οδό Prinsengracht 263, που

η Άννα αποκαλούσε στο ημερολόγιό της

«Μυστική Πτέρυγα». Οι φίλοι και συνάδελφοι

του Όττο Φρανκ, είχαν βοηθήσει στην

προετοιμασία της κρυψώνας και έφερναν

τρόφιμα και ρούχα στην οικογένεια Φρανκ με

κίνδυνο της ζωής τους. Στις 4 Αυγούστου

1944, η Γκεστάπο (η γερμανική μυστική

αστυνομία) ανακάλυψε την κρυψώνα μετά

από καταγγελία ενός ανώνυμου Ολλανδού

πληροφοριοδότη.



Η Γκεστάπο τους έστειλε στο

Βέστερμποκ στις 8 Αυγούστου. Έναν

μήνα αργότερα, το Σεπτέμβριο του

1944, τα SS και οι αστυνομικές

αρχές επιβίβασαν την οικογένεια

Φρανκ και τα τέσσερα άτομα που

κρύβονταν μαζί τους σε ένα τρένο από

το Βέστερμποκ με προορισμό το

Άουσβιτς, στην κατεχόμενη Πολωνία.

Η Άννα και η αδελφή της Μαργκό

επελέγησαν ως εργάτριες λόγω του

νεαρού της ηλικίας τους και, στα τέλη

Οκτωβρίου του 1944, μεταφέρθηκαν

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Μπέργκεν-Μπέλσεν κοντά στην πόλη

Celle στη βόρεια Γερμανία.



Και οι δύο αδελφές πέθαναν από τύφο το

Μάρτιο του 1945, μόλις λίγες εβδομάδες

πριν την απελευθέρωση του στρατοπέδου

Μπέργκεν-Μπέλσεν από βρετανικά

στρατεύματα, στις 15 Απριλίου 1945. Οι

αξιωματικοί των SS είχαν επιλέξει και τους

γονείς της Άννας για καταναγκαστική

εργασία. Η μητέρα της Άννας, Ήντιθ, πέθανε

στο Άουσβιτς στις αρχές Ιανουαρίου του

1945. Μόνο ο Όττο Φρανκ, ο πατέρας της

Άννας, επέζησε του πολέμου. Οι σοβιετικές

δυνάμεις απελευθέρωσαν τον Όττο στο

Άουσβιτς, στις 27 Ιανουαρίου 1945.










