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Σμ 2μ ΔΕ Σνηθάιςκ, πνμθεημέκμο κα ηημήζεη ηα Θύμαηα ημο 

Οιμθαοηώμαημξ, θαη, θονίςξ, ζέημκηαξ ςξ πνμηεναηόηεηα ηε γκώζε 

ηεξ ηζημνίαξ θαη ηε δέζμεοζε ζηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα, μνγάκςζε 

εθδήιςζε Μκήμεξ ημο Οιμθαοηώμαημξ ζημκ πώνμ ημο, ηεκ Πέμπηε, 

8/2/2018.  

 

Πνμζθεθιεμέκμξ γηα κα μαξ μηιήζεη ήηακ μ ηζημνηθόξ Κώζηαξ 

Μηπαιάθεξ, ζογγναθέαξ ημο βηβιίμο «Η Εβνασθή Κμηκόηεηα Σνηθάιςκ, 

1881-1940».   
 

 
 

Ο θ. Μηπαιάθεξ ηόκηζε πςξ ζηε δηάνθεηα ημο Οιμθαοηώμαημξ, ηεξ 

μεγαιύηενεξ γεκμθημκίαξ ζηεκ παγθόζμηα ηζημνία, οπμιμγίδεηαη όηη 

μόκμ ζηα ζηναηόπεδα ελμιόζνεοζεξ ζακαηώζεθακ, με ημοθεθηζμό, 

θαηακαγθαζηηθή ενγαζία, απαγπμκηζμό θαη δειεηενηώδε αένηα πενίπμο 

ηνία εθαημμμύνηα Εβναίςκ. Σμ ζύκμιμ ηςκ Εβναίςκ πμο ζακαηώζεθακ 

από ηεκ άκμδμ ημο Ναδηζηηθμύ Κόμμαημξ ζηεκ ελμοζία μέπνη ηεκ 

θαηάννεοζή ημο ακένπεηαη ζε έλη πενίπμο εθαημμμύνηα.  

 



 
 

Οη εηθόκεξ από ημ μεγαιύηενμ ζηναηόπεδμ ζογθέκηνςζεξ ζημ Άμοζβηηξ 

- Μπίνθεκαμο ζηεκ Πμιςκία μαξ ζογθιόκηζακ θαη απμηέιεζακ ημ 

έκαοζμα γηα μηα δςκηακή ζοδήηεζε. Ο θ. Μηπαιάθεξ ηόκηζε πςξ μη 

πναθηηθέξ ελόκηςζεξ ηςκ Ναδί δεκ ελακηιήζεθακ ζημοξ Εβναίμοξ. 

Ρμμά, μμμθοιόθηιμη άκδνεξ θαη γοκαίθεξ, θμμμμοκηζηέξ, αηπμάιςημη 

πμιέμμο, ακάπενμη θαη θναημύμεκμη ελμιμζνεύηεθακ ζοζηεμαηηθά. 

Αμέζςξ μεηά ημ Οιμθαύηςμα εμθακίδεηαη ε δηθμκμμηθή έκκμηα 

ημο εγκλήματος κατά της αμθρωπότητας.  

 
 

 

Οη μαζεηέξ έδεηλακ ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ γηα ημ ίδημ ημ Οιμθαύηςμα 

αιιά ζηε ζοκέπεηα ε ζοδήηεζε ακμίπηεθε ζηηξ ζοκζήθεξ πμο πνμθαιεί μ 

πόιεμμξ θαη ζε εθείκεξ πμο μδεγμύκ ζηεκ εμπόιεμε νήλε. Οη 

εθπαηδεοόμεκμη από ηεκ πμιύπαζε ονία θαη ημ Αθγακηζηάκ έπμοκ 

δήζεη ηεκ αγνηόηεηα ημο πμιέμμο.  



 

 
 

Σα μηθμκμμηθά θίκεηναπμο θνύβμκηαη πίζς από θάζε επηζεηηθή 

πμιηηηθή απμηέιεζακ ακηηθείμεκμ ηεξ θμοβέκηαξ μαξ. Σμκίζηεθε, 

ςζηόζμ, θαη ε ζεμαζία ηεξ ηδεμιερίαξ, ηεξ ζνεζθεοηηθήξ μηζαιιμδμλίαξ 

θαη ηςκ ναηζηζηηθώκ ακηηιήρεςκ θαζώξ θαη ε ζεμαζία πμο έπεη ε ζηάζε 

ημο θαζεκόξ απέκακηη  ζε αοηέξ.  

 

Επηζομία όιςκ μαξ είκαη έκαξ δηθαηόηενμξ θόζμμξ θαη ε Ημένα Μκήμεξ 

ηςκ Θομάηςκ ημο Οιμθαοηώμαημξ οπήνλε μηα θαιή αθμνμή γηα κα 

ηεζμύκ οπό ζοδήηεζε θαη δηενγαζία ε ζεμαζία ηεξ μκήμεξ θαη ηεξ 

πνμζςπηθήξ εοζύκεξ.   


