ΠΗΓΗ 4
Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκατομμύρια άνθρωποι υπήρξαν θύματα
μαζικών εκτελέσεων, εκτοπίσεων, λιμοκτονίας, καταναγκαστικής εργασίας, στρατοπέδων
συγκεντρώσεως και βομβαρδισμών.
Πρόσφυγες και εκδιωχθέντες
Οι Σέρβοι εκδιώχτηκαν από το ανεξάρτητο κράτος της Κροατίας, ένα κράτος δορυφόρος της
Ναζιστικής Γερμανίας.

Η Ευρώπη είχε 40 εκατομμύρια πρόσφυγες στο τέλος του πολέμου. Ενώ οι ολοκληρωτικές
ιδεολογίες οδήγησαν σε αιματηρή σύρραξη, ο άμαχος πληθυσμός ήταν εκείνος που έφερε το κύριο
βάρος της αναγκαστικής μετανάστευσης.
Πηγή: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Απομακρυνθέντες από τις εστίες τους
Φωτογραφία που δείχνει ένα μικρό αγόρι να μεταφέρει την βαλίτσα του κατά την αναχώρησή του
από το Λονδίνο για την επαρχία με ομάδα άλλων απομακρυνθέντων από τις εστίες τους στις 5
Ιουλίου 1940

3.5 εκατομμύρια Βρετανοί, κυρίως παιδιά, απομακρύνθηκαν μαζικά από πιθανούς στόχους
αεροπορικών βομβαρδισμών στις μεγάλες πόλεις. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές
αναστατώσεις που έζησε ποτέ η χώρα και είχε δραματική επίπτωση σε ολόκληρη την γενιά.
Παρόμοιες εκστρατείες απομάκρυνσης από τις εστίες έλαβαν χώρα παντού στην Ευρώπη.
Πηγή: Imperial War Museum, Λονδίνο, ΗΒ, © Imperial War Museums
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Απελαυνόμενοι
Παράνομη λήψη φωτογραφίας μιας φορτάμαξας στην οποία χιλιάδες “εχθροί του έθνους” είχαν
επιβιβαστεί για να εκτοπιστούν σε στρατόπεδο Γκούλαγκ, το 1941.

Υπολογίζεται ότι περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τις εσωτερικές αναγκαστικές
μεταναστεύσεις στην ΕΣΣΔ. Οι εκτοπισμοί μεγάλου αριθμού ανθρώπων (τόσο από τους Ναζί όσο
και από τους Σοβιετικούς) πραγματοποιήθηκαν ως ένα μέσο για την εξασθένιση των θυλάκων
υποστήριξης της αντίστασης και την μεταβολή των εθνοτικών αναλογιών προς όφελος των
δυνάμεων κατοχής.
Πηγή: Museum of the Occupation of Latvia, Ρίγα
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Καταναγκαστική εργασία
Καταναγκαστικά εργαζόμενοι από την Σοβιετική Ένωση στην γερμανική βιομηχανία όπλων, 1945

Από το 1939 έως το 1945, περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώθηκαν σε
καταναγκαστική εργασία στο γερμανικό ράιχ και τα εδάφη που είχε προσαρτήσει. Οι
καταναγκαστικά εργαζόμενοι απασχολούνταν κατά κύριο λόγο στην γεωργία, την βιομηχανία
όπλων, τα ανθρακωρυχεία και τις οικοδομές. Σε πολλές περιπτώσεις η καταναγκαστική εργασία
χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο εξόντωσης.
Πηγή: Bundesarchiv, Κόμπλεντζ, Γερμανία, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Κατάσταση πολιορκίας και λιμός
Πολιορκία του Λένινγκραντ, Χειμώνας 1941-42 – παιδιά που λιμοκτονούν

Εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών πέθαναν κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Βουδαπέστης, της
Βαρσοβίας και της Μάλτας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω κυρίως της πείνας και ασθενειών
που έχουν σχέση με την πείνα. Σκόπιμη διοικητική αναρχία και αποκλεισμοί τροφοδοσίας στα
κατεχόμενα εδάφη είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους σε όλη την ήπειρο.
Πηγή: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Germany,
© AKG-Images / Paul Botzenhardt
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Θάνατοι από βομβαρδισμούς
Ερείπια της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Βαρσοβία - πιστοί εξερχόμενοι μετά την προσευχή

Ο στρατηγικός βομβαρδισμός μη στρατιωτικών θέσεων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
χρησιμοποιήθηκε σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα από όλες τις πλευρές και οδήγησε στον
θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Παρέμεινε μια αξεπέραστη μέθοδος μαζικής
καταστροφής που δεν εμποδίστηκε από τις Συμβάσεις της Χάγης οι οποίες δεν είχαν συμπεριλάβει
ένα άρθρο για τις εναέριες πολεμικές επιχειρήσεις πριν από την έναρξη του πολέμου.
Πηγή: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Πολωνία
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Θύματα των στρατοπέδων θανάτου
Φωτογραφία που δείχνει μια άποψη ενός καλυμμένου ομαδικού τάφου (Στρατόπεδο BergenBelsen, Γερμανία, 1945). Η πινακίδα στον τάφο γράφει «Τάφος αριθ. 2: εδώ είναι θαμμένοι 5000
άνθρωποι».

Μετά την απελευθέρωση από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι Συμμαχικές δυνάμεις ανακάλυψαν
τις ασύλληπτες συνέπειες της ναζιστικής πολιτικής για τις εθνότητες. Τοποθετήθηκαν πλάκες με
επιγραφή στην είσοδο των πρώην στρατοπέδων που καταγγέλλουν τις θηριωδίες των Ναζί καθώς
και πινακίδες όπως αυτές που καταγράφουν και αναφέρουν τον αριθμό των ατόμων που ετάφη σε
ομαδικούς τάφους.
Πηγή: Imperial War Museum, Λονδίνο, ΗΒ, © Imperial War Museums
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Αιχμάλωτοι πολέμου
Φωτογραφία που δείχνει Σοβιετικούς αιχμαλώτους σε πορεία κοντά στο Χάρκοβο, Ουκρανία υπό
γερμανική κατοχή, 1941.

Υπήρχαν περίπου 8000 στρατόπεδα κρατουμένων κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά τον
πόλεμο στην Ευρώπη.
Μεταξύ 1941 και 1945, οι δυνάμεις του Άξονα συνέλαβαν περί τα 5.7 εκατομμύρια Σοβιετικούς
αιχμαλώτους, εξ αυτών 3 εκατομμύρια περίπου πέθαναν στην αιχμαλωσία. Στο τέλος του πολέμου
περίπου 3,155,000 Γερμανοί αιχμάλωτοι συνελήφθησαν από τον Κόκκινο Στρατό. Οι Αμερικανοί
συνέλαβαν 3.8 εκατομμύρια αιχμαλώτους, οι Βρετανοί 3.7 εκατομμύρια αιχμαλώτους, κ.λπ.
Πηγή: Hermann Hoeffke, Winter 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany
© bpk / Hermann Hoeffke
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Αντίσταση των πολιτών και ένοπλη αντίσταση
Αγωνιστές της αντίστασης πριν από την εκτέλεση στο Μινσκ, 1941, Λευκορωσία υπό γερμανική
κατοχή, 26 Οκτωβρίου 1941. Στην επιγραφή αναγράφεται: «Είμαστε παρτιζάνοι και έχουμε
πυροβολήσει Γερμανούς στρατιώτες.»

Εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών ενεπλάκησαν σε αντιστασιακά κινήματα με διάφορους τρόπους και
σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη. Οι αντιστασιακοί συχνά εναλλάσσονταν στον ρόλο του θύματος και
του θύτη και για πολλούς από αυτούς ο πόλεμος δεν τελείωσε το 1945. Για παράδειγμα, ο αριθμός
ανδρών και γυναικών που ενεπλάκησαν σε αντιστασιακές δραστηριότητες μεταξύ 1944 και 1959
στην δυτική Ουκρανία πιθανώς έφθασε τις 400.000.
Πηγή: Bundesarchiv, Koblenz, Germany, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Εκτελεσθέντες χωρίς δίκη
Πολίτες που απαγχονίστηκαν από τους Γερμανούς στο Χάρκοβο

Στην Σοβιετική Ρωσία και στην Γιουγκοσλαβία κυρίως, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη, έλαβαν χώρα
πολλές μαζικές δολοφονίες με κρατική εντολή. Δείχνουν την τυφλή επιθυμία να εξοντωθεί ο εχθρός
με κάθε μέσο με κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Πηγή: Holocaust Memorial Museum, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Εκτοπισθέντες
Φωτογραφία που απεικονίζει Πολωνούς κρατούμενους που εγκαταλείπουν το στρατόπεδο
εκτοπισθέντων στους χώρους του Ζωολογικού Κήπου του Αμβούργου

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τεράστιος αριθμός πολιτών κρατήθηκε σε στρατόπεδα
εκτοπισμένων – προσωρινές εγκαταστάσεις για εκτοπισμένα άτομα κυρίως από την Ανατολική
Ευρώπη που υποχρεώθηκαν σε αναγκαστική μετανάστευση ως πρόσφυγες, φυλακισμένοι ή
καταναγκαστικά εργαζόμενοι. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων κυμαίνεται από 11 έως 30
εκατομμύρια ανάλογα με την πηγή.
Πηγή: Imperial War Museum, Λονδίνο, ΗΒ © Imperial War Museums

11

