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72 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Άουσβιτς 

Έχουν περάσει 72 χρόνια μετά από την απελευθέρωση του στρατοπέδου 

εξόντωσης Άουσβιτς, στις 27 Ιανουαρίου του 1945.  Το Άουσβιτς 

αντιπροσωπεύει  την πανανθρώπινη τραγωδία, το μοναδικό αυτό έγκλημα της 

ανθρωπότητας που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων. 

Στις 7 Δεκεμβρίου 1970, ο Willy Brandt, ο αντιναζιστής par excellence 

καγκελάριος, εξομολογείται την ενοχή της πατρίδας του και ικετεύει για 

συγχώρεση μπροστά στο Μνημείο των μαρτύρων του Άουσβιτς. Δείχνοντας τα 

πραγματικά του συναισθήματα, γονατίζει, σκύβει το κεφάλι και υποκλίνεται: 

«Καθώς στεκόμουν στην άκρη της ιστορικής αβύσσου της Γερμανίας, 

νιώθοντας το βάρος των εκατομμυρίων δολοφονιών, έκανα ό, τι κάνουν οι 

άνθρωποι όταν οι λέξεις αποτυγχάνουν», θα δηλώσει αργότερα. 

Το Άουσβιτς απετέλεσε για τον 20ό αιώνα την πλέον απεχθή και αποτρόπαια 

εκδήλωση ανθρώπινης θηριωδίας, στη μορφή «Τελικής Λύσης» και την 

μοναδική, διαστροφικής έμπνευσης, μεθοδολογία στον τρόπο εξόντωσης 

ανθρωπίνων υπάρξεων, που θεωρήθηκαν εχθροί. 

Στη βιομηχανία του θανάτου με την επωνυμία «Άουσβιτς», φτάνει στο 

αποκορύφωμα το παράλογο το αιώνιο μίσος των μη Εβραίων απέναντι στους 

Εβραίους. Ακολουθούν οι Τσιγγάνοι, οι χιλιάδες Σοβιετικοί αιχμάλωτοι 

πολέμου, οι ανάπηροι, οι διανοούμενοι, οι ομοφυλόφιλοι, όσοι για τον έναν ή 

άλλο λόγο, δεν κρίνονταν πλέον παραγωγικοί και άλλα μέλη κατώτερων 

φυλών.  

Η παρουσία του Joschka Fischer στην επιμνημόσυνη τελετή των Ηνωμένων 

Εθνών για τα θύματα του Άουσβιτς άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο  δράμα της 

μετά το Ολοκαύτωμα γερμανικής πολιτικής: Κανένας διακεκριμένος Γερμανός 

πολιτικός του παρελθόντος δεν εξήγησε τόσο δυνατά ως μια κραυγή αληθινής 

συγνώμης, ότι τα προσωπικά του διδάγματα από τη μαζική δολοφονία 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του, στη λήψη αποφάσεων: «Πιστεύω σε 

δυο αρχές: ποτέ πια πόλεμος και ποτέ πια Άουσβιτς». 

  



Ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής πρέπει να αποδοθεί στους χιλιάδες Εβραίους 

Έλληνες συμπολίτες μας, που έπεσαν θύματα της φρικιαστικότερης ομαδικής 

γενοκτονίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μνήμη μας πρέπει να μένει 

πάντοτε νωπή και ενεργή απέναντι σ’ αυτούς τους Έλληνες Εβραίους, 

μάρτυρες και ήρωες του Ολοκαυτώματος.  

Ποτέ ξανά! 

Ο Δημήτριος Κ. Καμμένος έχει λάβει πρωτοβουλία χρηματοδότησης ειδικών 

εκδόσεων του κ. Γιώργου Πηλιχού που παραθέτουν σημαντικά στοιχεία και 

πληροφορίες για την καταστροφή του Ελληνικού Εβραϊσμού. 
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