Άκρως
εµπιστευτικό

30 Αντίγραφα
16ο αντίγραφο

Πρωτόκολλο συνοµιλιών

I.
Στην συζήτηση της 20.1.1942, στο Βερολίνο, Am Großen Wannsee
αριθµός. 56/58, σχετικά µε την τελική λύση του εβραϊκού ζητήµατος έλαβαν
µέρος:
Ο γκαουλάτερ [Gauleiter] Dr. Meyer και Υπουργείο του Ράιχ για τα κατεχόµενα
επικεφαλής αξιωµατούχος
ανατολικά εδάφη
[Reichsamtsleiter] Dr. Leibbrandt
Υφυπουργός Dr. Stuckart

Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ

Υφυπουργός Neumann
Υφυπουργός Dr. Freisler

Εκπρόσωπος του γραφείου Τετραετούς
Σχεδίου
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης του Ράιχ

Υφυπουργός Dr. Bühler

∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιοίκησης

∆εύτερος υφυπουργός Luther

Υπουργείο Εξωτερικών

SS-Oberfüher Klopfer

Καγκελαρία του Κόµµατος

Γενικός ∆ιευθυντής της Καγκελαρίας
Kritzinger

Καγκελαρία του Ράιχ
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SS-Gruppenführer Hofmann

Κεντρικό γραφείο φυλετικών εκκαθαρίσεων

SS-Gruppenführer Müller
SS-Obersturmbannführer Eichmann

Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ

SS-Oberführer Dr. Schöngarth
∆ιοικητής της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD στη Γενική
∆ιοίκηση

Αστυνοµία Ασφαλείας και SD

SS-Sturmbahnführer Dr. Lange
∆ιοικητής της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD της Γενικής
∆ιοίκησης της Λετονίας,
εκπροσωπώντας τον ∆ιοικητή τηςε
Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD
της Γενικής ∆ιοίκησης του Ράιχ των
Ανατολικών Εδαφών.

Αστυνοµία Ασφαλείας και SD

II.
Ο αρχηγός της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD, SS –
Obergruppenführer H e y d r i c h , άνοιξε τη συζήτηση ανακοινώνοντας ότι
ο στρατάρχης του Ράιχ τον διόρισε υπεύθυνο για την προετοιµασία της
Τελικής Λύσης του εβραϊκού ζητήµατος και επεσήµανε ότι η συνάντηση αυτή
συγκλήθηκε για την αποσαφήνιση βασικών ζητηµάτων.
Επιθυµία του Συνταγµατάρχη του Ράιχ είναι η υποβολή ενός προσχέδιου
σχετικά µε τα οργανωτικά, πρακτικά και υλικά θέµατα που αφορούν την
Τελική Λύση του εβραϊκού ζητήµατος, η οποία προϋποθέτει την πρότερη
κοινή επεξεργασία όλων των άµεσα εµπλεκοµένων υπηρεσιών σε αυτό το
πρόβληµα ώστε να υπάρξει συντονισµός στις περαιτέρω ενέργειες.
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Αρµόδιος για την επεξεργασία της Τελικής Λύσης του Εβραϊκού ζητήµατος
τίθεται ανεξάρτητα από γεωγραφικά σύνορα σε κεντρικό επίπεδο ο
Reichsführer SS και Αρχηγός της Γερµανικής Αστυνοµίας (Αρχηγός της
Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD).
Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD έκανε µια σύντοµη
ανασκόπηση του µέχρι τώρα αγώνα εναντίον αυτού του εχθρού. Τα κυριότερα
σηµεία είναι τα παρακάτω
α/ η εκτόπιση των Εβραίων από τις εκάστοτε σφαίρες της ζωής του γερµανικού
λαού,
β/ η εκτόπιση των Εβραίων από τον ζωτικό χώρο του γερµανικού λαού.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η µόνη προσωρινή λύση που κρίθηκε
κατάλληλη ήταν η επίσπευση της µετανάστευσης των Εβραίων από τον
γεωγραφικό χώρο του Ράιχ, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή ενισχυµένα και µε
στοχευµένο τρόπο.
Με διαταγή του Reichsmarschall [Göring] δηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο
του 1939 µια κεντρική υπηρεσία εβραϊκής µετανάστευσης, επικεφαλής της
οποίας ετέθη ο Αρχηγός της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD. Κύρια
αντικείµενα της υπηρεσίας ήταν
α/ η λήψη µέτρων για την προετοιµασία µιας ενισχυµένης µετανάστευσης των
Εβραίων,
β/ η καθοδήγηση του µεταναστευτικού ρεύµατος
γ/ η επίσπευση της µεταναστευτικής διαδικασίας σε µεµονωµένες περιπτώσεις
Στόχος ήταν η εκκαθάριση του γερµανικού ζωτικού χώρου από τους Εβραίους
µε νόµιµα µέσα.
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Τα µειονεκτήµατα που συνεπάγονται αυτής της εσπευσµένης µεθόδου
µετανάστευσης ήταν γνωστά σε όλες τις υπηρεσίες. Ελλείψει όµως άλλων
λύσεων αγνοήθηκαν προσωρινά.
Ύστερα από µικρό χρονικό διάστηµα, οι εργασίες µετανάστευσης δεν
αποτελούσαν µονάχα γερµανικό πρόβληµα αλλά και πρόβληµα το οποίο είχαν
να αντιµετωπίσουν οι αρχές των χωρών υποδοχής. Οι οικονοµικές δυσκολίες
όπως η αύξηση των χρηµατικών εγγυήσεων που έπρεπε να επιδείξουν οι
µετανάστες κατά την άφιξη τους, υψηλότερα τέλη άφιξης που επέβαλλαν
διάφορες ξένες κυβερνήσεις, η έλλειψη θέσεων στα πλοία, οι συνεχώς
αυστηρότεροι περιορισµοί εισόδου στις χώρες ή και απαγορεύσεις,
δυσχεραίνουν σηµαντικά τις προσπάθειες µετανάστευσης.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, από την ηµέρα της ανάληψης της εξουσίας
µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία 31.10.1941, από την περιοχή του Ράιχ
υποχρεώθηκαν να µεταναστεύσουν περίπου 537.000 Εβραίοι. Από αυτούς
Από τις 30.1.1993 από την περιοχή του
παλαιού Ράιχ [Altreich-η περιοχή της
Γερµανίας µε τα σύνορα που κατείχε έως το
1937]
Μετά τις 15.3.1938 από την Ostmark [η
Αυστρία µετά την προσάρτηση της]
Από τις 15.3.1939 από το προτεκτοράτο της
Βοηµίας και της Μοραβίας

Περίπου
360.000

Περίπου
147.000
Περίπου
30.000

Η χρηµατοδότηση της µετανάστευσης έγινε από τους ίδιους τους Εβραίους
ή από εβραϊκούς πολιτικούς οργανισµούς. Για να αποφευχθεί η παραµονή
προλετάριων Εβραίων, οι εύποροι Εβραίοι υποχρεώθηκαν από το Σύνταγµα να
εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους για τους Εβραίους που δε διέθεταν τα
απαραίτητα οικονοµικά µέσα · ανάλογα µε την περιουσιακή κατάσταση,
επιβλήθηκε στους εύπορους ένας ειδικός φόρος µετανάστευσης ο οποίος
αποσκοπούσε στην πληρωµή όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων που είχαν
να αντιµετωπίσουν οι άποροι Εβραίοι κατά τη διαδικασία της µετανάστευσης.
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Εκτός από αυτόν το φόρο σε µάρκα του Ράιχ, αναγκαία ήταν και η
επίδειξη ξένου συναλλάγµατος ως εγγύηση κατά την άφιξη στην χώρα
υποδοχής καθώς και τέλη εισόδου στην εκάστοτε χώρα. Για να διατηρηθούν
τα γερµανικά αποθέµατα συναλλάγµατος, τα εβραϊκά οικονοµικά ιδρύµατα
κλήθηκαν από τους τοπικούς εβραϊκούς οργανισµούς να συµβάλλουν
προµηθεύοντας τα απαραίτητα ποσά σε ξένο συνάλλαγµα.
Μέχρι τις 30.10.1941 είχαν διατεθεί µε αυτόν τον τρόπο συνολικά
περίπου 9.500.000 δολάρια υπό µορφή δωρεάς εκ µέρους αυτών των Εβραίων
του εξωτερικού.
Εν τω µεταξύ ο Reichsführer-SS και Αρχηγός της Γερµανικής
Αστυνοµίας απαγόρευσε την µετανάστευση των Εβραίων φοβούµενος τους
κινδύνους που ενείχε η µετανάστευση εν καιρώ πολέµου και τις δυνατότητες
απορρόφησης από τις ανατολικές περιοχές.
III. Ως εναλλακτική λύση, και µε την αντίστοιχη εξουσιοδότηση από τον
Φύρερ η µετανάστευση µετατράπηκε σε εκτόπιση των Εβραίων στα ανατολικά
εδάφη.
Η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί προσωρινή λύση, µέσω της
οποίας όµως είναι δυνατή η συλλογή πρακτικών εµπειριών που θα είναι
πολύτιµες κατά την εφαρµογή της επερχόµενης Τελικής Λύσης.
Όσον αφορά αυτήν την Τελική Λύση υπολογίζονται περίπου 11
εκατοµµύρια Εβραίοι, οι οποίοι κατανείµονται στις ακόλουθες χώρες ως εξής:
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Αριθµός

A. Παλαιό Ράιχ
Προσαρτηµένη Αυστρία [Ostmark]
Ανατολικές περιοχές
Γενική ∆ιοίκηση [πρώην πολωνικά
εδάφη]
Bialystok
Προτεκτοράτο Βοηµίας και
Μοραβίας
Εσθονία - δεν υπάρχουν πλέον
Εβραίοι Λετονία
Λιθουανία
Βέλγιο
∆ανία
Γαλλία/ κατεχόµενη περιοχή
µη κατεχόµενη περιοχή
Ελλάδα
Ολλανδία
Νορβηγία

131.800
43.700
420.000
2.284.000

B. Βουλγαργία
Αγγλία
Φιλανδία
Ιρλανδία
Ιταλία (συµπερ. Σαρδηνία)
Αλβανία
Κροατία
Πορτογαλία
Ρουµανία, συµπερ. Βεσσαραβίας
Σουηδία
Ελβετία
Σερβία
Σλοβακία
Ισπανία
Τουρκία (ευρωπαϊκό τµήµα)
Ουγγαρία
ΕΣΣ∆
Ουκρανία
2.994.684
Λευκορωσία χωρίς το
Bialystok
446.484

48.000
330.000
2.300
4.000
58.000
200
40.000
3.000
342.000
8.000
18.000
10.000
88.000
6.000
55.500
742.800
5.000.000

Συνολικά: Πάνω από

400.000
74.200

3.500
34.000
43.000
5.600
165.000
700.000
69.600
160.800
1.300

11.000.000
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Οι παραπάνω αριθµοί Εβραίων στα διάφορα ξένα κράτη αναφέρονται
µόνο σε εκείνους που ασπάζονται την εβραϊκή πίστη, διότι ο ορισµός των
Εβραίων βάσει φυλετικών αρχών είναι στις χώρες αυτές ελλιπής. Η
αντιµετώπιση του προβλήµατος στις εκάστοτε χώρες πρόκειται να
προσκρούσει σε διάφορα εµπόδια λόγω της επικρατούσας στάσης και
αντίληψης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ουγγαρίας και της Ρουµανίας. Για
παράδειγµα, ένας Εβραίος στη Ρουµανία µπορεί να προµηθευτεί έναντι
χρηµάτων αντίστοιχα έγγραφα που να πιστοποιούν επισήµως ότι έχει ξένη
υπηκοότητα.
Η επιρροή των Εβραίων σε όλους τους τοµείς στην ΕΣΣ∆ είναι γνωστή.
Στον ευρωπαϊκό τοµέα ζουν περίπου 5 εκατοµµύρια, στον ασιατικό οι Εβραίοι
είναι µόλις 1/4 εκατοµµύρια.
Οι κυριότερες επαγγελµατικές ασχολίες των Εβραίων που κατοικούν στο
ευρωπαϊκό κοµµάτι της ΕΣΣ∆ είναι οι εξής:

Γεωργία
Εργάτες πόλεων
Εµπόριο
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι
Ελεύθερα επαγγέλµαταΙατρική, Τύπος, θέατρο κλπ.

9,1 %
14,8 %
20,0 %
23,4 %
32,7 %.

Με την αντίστοιχη καθοδήγηση θα πρέπει στα πλαίσια της τελικής λύσης
οι Εβραίοι να χρησιµοποιηθούν στις ανατολικές περιοχές ως εργατικά χέρια
καταλλήλως. Χωρισµένοι σε µεγάλες οµάδες εργασίας και διαχωρισµένοι κατά
φύλο, οι ικανοί για εργασία Εβραίοι θα στέλνονταν να κατασκευάσουν
δρόµους σε αυτές τις περιοχές ενώ αναµφισβήτητα ένα µεγάλο µέρος αυτών θα
πέθαινε στην πορεία από τις κακουχίες.
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Το υπόλοιπο µέρος που θα παραµείνει τελικώς, επειδή πρόκειται για το
πλέον ανθεκτικό µέρος, θα λάβει ανάλογης µεταχείρισης, καθώς θα αποτελούν
µια "φυσική ελίτ" η οποία σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερη, θα αποτελέσει
τη βάση για µια νέα αναγέννηση του εβραϊσµού. (Όπως έχει ήδη αποδειχθεί
από την Ιστορία).
Στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρµογής της Τελικής Λύσης η Ευρώπη θα
κτενιστεί απ' άκρου εις ακρον. Προτεραιότητα θα δοθεί στα εδάφη του Ράιχ,
συµπεριλαµβανοµένου και του προτεκτοράτου της Βοηµίας και της Μοραβίας,
λόγω έλλειψης κατοικιών και άλλων κοινωνικοπολιτικών παραγόντων.
Οι εκτοπισθέντες Εβραίοι θα τοποθετηθούν αρχικά ανά οµάδες στα
επονοµαζόµενα µεταβατικά γκέτο, και από εκεί θα µετακινηθούν προς τα
ανατολικά εδάφη.
Σηµαντική προϋπόθεση, συνέχισε ο SS-Obergruppenführer
H e y d r i c h για την εφαρµογή της εκτόπισης είναι ο σαφής καθορισµός
του συνολικού αριθµού των ατόµων.
Η εκτόπιση δεν προβλέπεται για Εβραίους άνω των 65 ετών, αλλά
προωθείται η µεταφορά τους σε ένα γκέτο ηλικωµένων- που έχει προβλεφθεί
για αυτόν τον σκοπό στην πόλη Theresienstadt.
Εκτός από αυτήν την ηλικιακή οµάδα –από τους 280.000 Εβραίους που
ζούσαν µέχρι τις 31.10.1941 στο Παλαιό Ράιχ και την πρώην Αυστρία
[Ostmark] περίπου 30% είναι πάνω από 65 χρονών- στο γκέτο ηλικιωµένων θα
οδηγηθούν επίσης και οι Εβραίοι που τραυµατίστηκαν σοβαρά στον πόλεµο
καθώς και οι Εβραίοι που διακρίθηκαν στον πόλεµο [ΕΚ 1 (=Σιδηρούν
Σταυρός Πρώτης Τάξεως)]. Με αυτήν την
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βολική λύση θα επιλυθεί µονοµιάς και το πρόβληµα των πολλών παρεµβολών
[υψηλά ιστάµενων προσώπων υπέρ αυτών, µε στόχο την εξαίρεση τους από
την εκτόπιση].
Η έναρξη των µεµονωµένων µεγάλων επιχειρήσεων εκτόπισης θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο µέρος από τις στρατιωτικές εξελίξεις. Όσον αφορά την
εφαρµογή της Τελικής Λύσης στις κατεχόµενες από εµάς ευρωπαϊκές περιοχές
προτάθηκε η συνεννόηση µεταξύ των αρµόδιων πραγµατογνωµόνων του
Υπουργείου Εξωτερικών µε τους αρµόδιους Συµβούλους της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD.
Στη Σλοβακία και την Κροατία δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς
εκεί τα βασικά ζητήµατα ως προς αυτό έχουν επιλυθεί ήδη. Οµοίως, στη
Ρουµανία η κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετήσει έναν αρµόδιο εβραϊκών θεµάτων.
Για την διευθέτηση του ζητήµατος στην Ουγγαρία είναι απαραίτητη η επιβολή
ενός Συµβούλου εβραϊκών θεµάτων στην ούγγρικη κυβέρνηση σύντοµα.
Όσον αφορά την έναρξη των προκαταρκτικών εργασιών για τη
διευθέτηση του ζητήµατος στην Ιταλία, ο SS-Obergruppenführer
H e y d r i c h θεωρεί πρέπον να υπάρξει επαφή µε τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας σχετικά µε αυτές τα θέµατα.
Στις κατεχόµενες και µη κατεχόµενες περιοχές της Γαλλίας, η συλλογή
των Εβραίων για την εκτόπιση θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα χωρίς
σηµαντικές δυσκολίες.
Ο υφυπουργός L u t h e r ανέφερε , ότι η εις βάθος διαχείριση αυτού
του προβλήµατος σε µερικές χώρες, όπως είναι τα βόρεια κράτη θα
δηµιουργήσει δυσκολίες και ως εκ τούτου πρότεινε
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να αναβληθεί η εφαρµογή σε αυτά τα κράτη αρχικά. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τον µικρό αριθµό Εβραίων αυτή η αναβολή δε θα παρουσιάσει κάποιο
σηµαντικό πρόβληµα. Αντιθέτως, το Υπουργείο Εξωτερικών δε διαβλέπει
κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα στη νοτιοανατολική και δυτική Ευρώπη .
Ο SS-Gruppenführer H o f m a n n πρόβαλλε την πρόθεση του να
αποστείλει έναν πραγµατογνώµονα από την υπηρεσία φυλετικών ζητηµάτων
και εκκαθαρίσεων στην Ουγγαρία για τη γενικότερη κατατόπιση, όταν ο
Αρχηγός του Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD θεωρήσει ότι πρέπει να
αρχίσει η διευθέτηση του ζητήµατος εκεί. Καθορίστηκε ότι ο
πραγµατογνώµονας αυτός της Υπηρεσίας, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει
ενεργό συµµετοχή, θα τοποθετηθεί προσωρινά ως Σύµβουλος του Ακολούθου
της Αστυνοµίας.

IV. Όσον αφορά τη διαδικασία της Τελικής Λύσης τη βάση θα σχηµατίζουν
κατά κύριο λόγο οι Νόµοι της Νυρεµβέργης, ενώ προϋπόθεση για την
ολοκληρωτική επίλυση του προβλήµατος είναι και η επίλυση των ζητηµάτων
των µεικτών γάµων [Mischehe] και των Εβραίων κατά το ήµισυ [Mischling].
Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD, αναφερόµενος σε µια
επιστολή του Αρχηγού της Καγκελαρίας του Ράιχ, τόνισε σε θεωρητικό
επίπεδο αρχικά τα παρακάτω σηµεία:

1) Μεταχείριση των κατά το ήµισυ Εβραίων [Mischlinge] 1ου βαθµού.
Όσον αφορά την Τελική Λύση, οι Εβραίοι κατά το ήµισυ 1ου
βαθµού θεωρούνται Εβραίοι.
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Από τη µεταχείριση αυτή θα εξαιρεθούν:
a) Κατά το ήµισυ Εβραίοι 1ου βαθµού παντρεµένοι µε γερµανικό
αίµα, από όπου προέκυψαν µεικτά παιδιά 2ου βαθµού. Αυτοί οι
κατά το ήµισυ Εβραίοι 2ου βαθµού θεωρούνται Γερµανοί.
b) Κατά το ήµισυ Εβραίοι 1ου βαθµού, οι οποίοι εξαιρέθηκαν µέχρι
στιγµής σε κάποια επίπεδα από κάποια ανώτερα στελέχη του
Κόµµατος και του Κράτους.
Κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί µεµονωµένα, ενώ δεν πρέπει
να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η νέα απόφαση να είναι αρνητική
για τον κατά το ήµισυ Εβραίο.
Προϋπόθεση για την εξαίρεση πρέπει να είναι πάντοτε οι βασικές
υπηρεσίες που προσφέρει ο ίδιος ο εν λόγω Εβραίος κατά το ήµισυ. (Όχι οι
υπηρεσίες που προσφέρει ο γονιός ή σύζυγος που φέρει γερµανικό αίµα.)
Ο εξαιρούµενος από την εκκένωση Εβραίος κατά το ήµισυ 1ου βαθµού θα
πρέπει να στειρωθεί- ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν απόγονοι και να
εκκαθαριστεί επιτέλους το πρόβληµα των µεικτών Εβραίων. Η στείρωση
γίνεται εθελοντικά. Αποτελεί όµως προϋπόθεση για την παραµονή εντός του
Ράιχ. Ο στειρωθείς Εβραίος κατά το ήµισυ εξαιρείται εφ’ εξής από όλες τις
περιοριστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειτο µέχρι τώρα.
2) Αντιµετώπιση των κατά το ήµισυ Εβραίων [Mischlinge] 2ου βαθµού.
Οι κατά το ήµισυ Εβραίοι 2ου βαθµού θεωρούνται κατά βάση ίσοι µε τους
φέροντες γερµανικό αίµα, µε εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις, όπου οι
Εβραίοι κατά το ήµισυ 2ου βαθµού θεωρούνται Εβραίοι:
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a) Όταν ο κατά το ήµισυ Εβραίος 2ου βαθµού προέρχεται από
µπασταρδεµένο γάµο (αµφότεροι οι σύζυγοι είναι µεικτοί).
b) Η εικόνα της εµφάνισης του κατά το ήµισυ Εβραίου 2ου βαθµού
είναι ιδιαιτέρως δυσµενής, στην οποία περίπτωση θα θεωρηθεί
Εβραίος βάσει εµφάνισης.

c) Ιδιαιτέρως κακές αστυνοµικές και πολιτικές αναφορές σχετικά
µε τον Εβραίο 2ου βαθµού, από τις οποίες καθίσταται σαφές ότι
αισθάνεται και συµπεριφέρεται ως Εβραίος.

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις,
όταν ο Εβραίος 2ου βαθµού είναι παντρεµένος µε άτοµο που φέρει το
γερµανικό αίµα.

3) Γάµοι µεταξύ πλήρων Εβραίων και ατόµων µε γερµανικό
αίµα
Αναλόγως την περίπτωση, θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσον ο
Εβραίος σύζυγος θα πρέπει να εκτοπιστεί ή λόγω της επίδρασης αυτού του
µέτρου στους Γερµανούς συγγενείς αυτού του µεικτού γάµου, θα πρέπει να
τοποθετηθεί σε ένα γκέτο ηλικιωµένων.

4) Γάµοι µεταξύ Εβραίων κατά το ήµισυ 1ου βαθµού και ατόµων µε γερµανικό
αίµα.
a) Χωρίς παιδιά
Εάν από το γάµο δεν υπάρχουν παιδιά, ο µεικτός 1ου βαθµού εκτοπίζεται
ή τοποθετείται σε ένα γκέτο ηλικιωµένων. (Ίδια αντιµετώπιση όπως µε τους
γάµους µεταξύ πλήρως Εβραίων και ατόµων µε γερµανικό αίµα, σηµείο 3.)
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b) Με παιδιά.
Εάν προέκυψαν από το γάµο παιδιά (Εβραίοι κατά το
ήµισυ 2ου βαθµού), εφόσον θεωρούνται Εβραίοι, εκτοπίζονται
µαζί µε τον Εβραίο κατά το ήµισυ ή µεταφέρονται σε γκέτο.
Όταν τα παιδιά θεωρούνται Γερµανοί (όπως γίνεται κατά
κανόνα), εξαιρούνται από την εκτόπιση και ως εκ τούτου και ο
γονιός που είναι µεικτός Εβραίος 1ου βαθµού.

5) Γάµοι µεταξύ Εβραίων κατά το ήµισυ 1ου βαθµού και Εβραίων κατά το
ήµισυ 1ου βαθµού ή Εβραίων.
Στην περίπτωση αυτών των γάµων όλα τα µέρη
(συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών) θεωρούνται Εβραίοι
και ως τέτοιοι εκτοπίζονται ή τοποθετούνται σε γκέτο
ηλικιωµένων.

6) Γάµοι µεταξύ Εβραίων κατά το ήµισυ 1ου βαθµού και Εβραίων κατά το
ήµισυ 2ου βαθµού.
Και οι δύο σύζυγοι, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχουν παιδιά
εκτοπίζονται ή τοποθετούνται σε γκέτο ηλικιωµένων, επειδή τα
παιδιά που προήλθαν από αυτούς τους γάµους φέρουν κατά
κανόνα φυλετικά ισχυρότερα εβραϊκά χαρακτηριστικά από ότι
οι Εβραίοι κατά το ήµισυ 2ου βαθµού.

Ο SS-Gruppenführer H o f m a n
χρήση της στείρωσης, ιδίως

σηµείωσε ότι πρέπει να γίνει εκτενής
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επειδή όταν ο Εβραίος κατά το ήµισυ έχει να επιλέξει ανάµεσα στην εκτόπιση
και τη στείρωση, θα προτιµήσει να υποβληθεί σε στείρωση.
Ο Υφυπουργός ∆ρ. S t u c k a r t έκανε σαφές ότι η πρακτική
εφαρµογή των προαναφερθέντων λύσεων για την επίλυση των ζητηµάτων των
µεικτών γάµων και κατά το ήµισυ Εβραίων µε αυτόν τον τρόπο θα επέφερε
ατέλειωτη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Για να ληφθούν υπ’ όψιν και οι
βιολογικοί παράγοντες, ο Υφυπουργός
∆ρ. S t u c k a r t πρότεινε να προχωρήσουν σε αναγκαστική στείρωση.
Για την απλοποίηση του προβλήµατος των µεικτών γάµων, θα πρέπει να
ληφθούν υπ' όψιν και άλλες δυνατότητες, για παράδειγµα να µπορεί να ορίσει
το νοµοθετικό σώµα ότι: "Αυτοί οι γάµοι τερµατίζονται".
Όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εκτόπιση των Εβραίων
στην οικονοµική ζωή, ο Υφυπουργός N e u m a n n , εξήγησε ότι δεν είναι
δυνατός ο εκτοπισµός Εβραίων που εργάζονται σε σηµαντικές για τον πόλεµο
θέσεις, εφόσον δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους.
Ο SS-Obergruppenführer H e y d r i c h σηµείωσε βάσει των οδηγιών
που έθεσε για τη διεξαγωγή των εργασιών εκτόπισης οι Εβραίοι αυτοί δεν θα
εκτοπιστούν.
Ο Υφυπουργός Dr. B ü h l e r κατέστησε σαφές, ότι η Γενική ∆ιοίκηση
θα καλωσόριζε την έναρξη της Τελικής Λύσης του ζητήµατος αυτού στη ζώνη
δικαιοδοσίας της Γενικής ∆ιοίκησης, διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν τίθεται
σηµαντικό θέµα µεταφοράς.
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και δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλήµατα σχετικά µε τον τρόπο
απασχόλησης που θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την συνέχιση της
επιχείρησης. Οι Εβραίοι πρέπει να αποµακρυνθούν το συντοµότερο δυνατόν
από την περιοχή της Γενικής ∆ιοίκησης, διότι ειδικά εδώ οι Εβραίοι αποτελούν
συνεχή κίνδυνο καθώς είναι φορείς µολυσµατικών ασθενειών και επιπλέον
διαταράσσουν συνεχώς την οικονοµική δοµή της περιοχής µέσω της συνεχούς
δραστηριοποίησης τους στη µαύρη αγορά. Από τα περίπου 2 ½ εκατοµµύρια
Εβραίων η πλειοψηφία είναι ανίκανη να εργαστεί.
Ο Υφυπουργός ∆ρ. B ü h l e r πρόσθεσε ότι η επίλυση του εβραϊκού
ζητήµατος στην περιοχής της Γενικής ∆ιοίκησης είναι στην αρµοδιότητα του
Αρχηγού της Αστυνοµίας Ασφαλείας και της SD και οι αρχές της Γενικής
∆ιοίκησης θα στηρίξουν. Μόνη παράκληση ήταν η επίλυση του εβραϊκού
ζητήµατος σε αυτές τις περιοχές να γίνει το συντοµότερο δυνατόν.
Τέλος, ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τις διάφορες δυνατότητες
επίλυσης, ενώ τόσο ο γκαουλάιτερ ∆ρ. M e y e r όσο και ο υφυπουργός ∆ρ.
B ü h l e r ήταν της άποψης ότι στο πλαίσιο της Τελικής Λύσης θα πρέπει
να ληφθούν άµεσα προκαταρκτικά µέτρα στις εν λόγω περιοχές, αποφεύγοντας
παράλληλα να ανησυχήσουν τον πληθυσµό.

Η συζήτηση έκλεισε µε την παράκληση του Αρχηγού της Αστυνοµίας
Ασφαλείας και της SD προς τους παρευρισκόµενους για την κατάλληλη
στήριξη τους κατά την εφαρµογή των επιχειρήσεων.

