
Α. Δ. Γθόηνβνο 

 

Θσζία και τρέος: η εκηέλεζη ηων 49 ως μήνσμα ειρήνης και ανθρωπιζμού για ηη διαπαιδαγώγηζη 

ηων νέων
1
. 

 

Ζ αλαζπγθξόηεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ζπγθπξίαο ηεο εθηέιεζεο ησλ 49 πνιηηώλ ηεο πόιεο ηεο 

Παξακπζηάο ζηηο 29.9.1943 καο επηηξέπνπλ λα αλαθαιύςνπκε ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο βάξβαξεο 

απηήο πξάμεο. Καη ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο εθηέιεζεο μεπεξλά ηελ απιή εθαξκνγή ηεο ηξνκνθξαηηθήο 

δηαηαγήο ηεο 10.9.1943
2
 θαη ηεο επαλάιεςήο ηεο ηελ 13.9.1943

3
, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ην 

κέηξν ησλ αληηπνίλσλ ζε πεξηπηώζεηο πξνζβνιήο πξνζσπηθνύ ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ 

από νπνηνλδήπνηε ζηε δώλε επζύλεο ηνπ 22. Οξεηλνύ ώκαηνο ηξαηνύ θαη ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλώλ 

Καηαδξνκώλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιηηηθά ζρεδηαζκέλε ζε βάζνο ρξόλνπ δνινθνλία κέξνπο ηεο 

εγεηηθήο νκάδαο ηεο Παξακπζηάο κε πξσηαγσληζηέο ηνπ πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπο εγέηεο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ Σζάκεδσλ ηεο πόιεο Μαδάξ θαη Ννπξί Νηίλν θαη επηρεηξεζηαθό εξγαιείν ηελ εγεζία 

ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, θαη εηδηθά ηνπ ζπληαγκαηάξρε Remold θαη ησλ 

επηηειώλ ηνπ. Ο ζηόρνο ηνπ ρηππήκαηνο είλαη ε δηάιπζε ηεο Παξακπζηάο σο νηθνλνκηθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ θαη ε βίαηε δεκνγξαθηθή αιιαγή ηεο Θεζπξσηίαο κέζσ ηεο ηξνκνθξάηεζεο θαη 

ηεο αλαγθαζηηθήο θπγήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο βόξεηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο, καθξηά από ηε 

Θεζπξσηία. Γηα έλα δηάζηεκα ν ζηόρνο απηόο επεηεύρζε, αιιά κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα από 

ηνλ Οθηώβξε ηνπ 1943 κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 1944. Θεσξώ, ινηπόλ, ρξήζηκν λα επηθαηξνπνηνύκε θάζε 

ρξόλν ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο ζπζίαο ησλ 49 κε αθνξκή ην κλεκόζπλν, ζέηνληαο ηξία εξσηήκαηα θαη 

δίλνληαο ζε απηά ηηο απαληήζεηο πνπ επηηξέπεη θάζε θνξά ε πξόνδνο ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο 

ηνπ ζέκαηνο.  

 

Σν πξώην εξώηεκα αθνξά ην πιαίζην θαη ηε ζπγθπξία κέζα ζηελ νπνία ζπληειέζηεθε ε εθηέιεζε ησλ 

49 ακάρσλ ηεο πόιεο ζηηο 29.9.1943, έηζη όπσο καο ηα δίλνπλ ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα. Σα πην ζεκαληηθά 

από ηα ηεθκήξηα απηά, νπσζδήπνηε όκσο όρη ηα κόλα, είλαη ηα ίδηα ηα ίρλε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

γεξκαληθήο θαηνρηθήο δύλακεο ζηελ Ήπεηξν, έηζη όπσο απηά δηαζώδνληαη αθόκε ζηα επίζεκα θξαηηθά 

γεξκαληθά αξρεία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ησλ ζηξαηησηηθώλ αξρείσλ
4
. 

 

Σν δεύηεξν εξώηεκα αθνξά ηα ίδηα ηα γεγνλόηα θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο: πνηνο, ελ νλόκαηη πνηαο 

ηδέαο ή δηαηαγήο, αλέιαβε, πόηε, ηη είδνπο δξάζε, κε ηε βνήζεηα ηίλνο πξνζώπνπ, πνηαο νξγάλσζεο ή 

νκάδαο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθηέιεζε ησλ 49 ακάρσλ ην πξσηλό ηεο Σεηάξηεο, 29.9.1943, ζηνλ 

ηόπν πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα. 

 

Σν ηξίην εξώηεκα αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε, αλ είρε θάπνηεο, απηή ε πξάμε γηα ηνπο απηνπξγνύο θαη 

ηνπο εληνιείο ηνπο: πνηα ήηαλ ε δηθαζηηθή πνξεία ηεο ππόζεζεο «Παξακπζηά» από ην 1945 κέρξη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία; 
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Ο δηνηθεηήο ηνπ 99. ζπληάγκαηνο νξεηλώλ θαηαδξνκώλ αληηζπληαγκαηάξρεο Josef Remold, ην ηξίην 

ηάγκα ηνπ νπνίνπ εδξεύεη ζηελ Παξακπζηά κε δηνηθεηή εθείλε ηελ πεξίνδν ηνλ ηαγκαηάξρε von 

Scanzoni, βξίζθεηαη ζηηο 24. επηεκβξίνπ ηνπ 1943, ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε έλνπιε ζύγθξνπζε ηεο 

θάιαο, ζηελ Ζγνπκελίηζα, έρνληαο καδί ηνπ κηα ππνινγίζηκε δύλακε από άλδξεο ηνπ ζπληάγκαηνο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα απόβαζε ζηελ Κέξθπξα κε ζθνπό λα ηελ θαηαιάβνπλ βίαηα από ηνπο εθεί 

ζηαζκεπκέλνπο Ηηαινύο ππό ηνλ ζπληαγκαηάξρε Lusignani πνπ ηελ ππεξαζπίδνληαη. ηελ Ζγνπκελίηζα 

βξίζθεηαη εθείλεο ηηο κέξεο θαη ν ππνζηξάηεγνο von Stettner, όπνπ έρεη κεηαθέξεη πξνζσξηλά ην 

ζηαζκό δηνηθήζεσο ηεο Μεξαξρίαο ελόςεη ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο. Σα πξώηα 

ηκήκαηα ηεο νκάδαο Remold κεηαθέξνληαη ην βξάδπ ζηεο ίδηαο κέξαο κε πισηά κέζα ζην λόηην ηκήκα 

ηεο Κέξθπξαο, ελώ ηα κεζάλπρηα έρεη ήδε θηάζεη κε ηνπο ππόινηπνπο θαη ν ίδηνο ν Remold, ν ξόινο 

ηνπ νπνίνπ γηα ηα πνιεκηθά γεγνλόηα ησλ δύν επόκελσλ εκεξώλ αιιά θαη ηηο εθηειέζεηο ησλ 

εθαηνληάδσλ Ηηαιώλ αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ ζηελ Κέξθπξα ππήξμε πξσηαγσληζηηθόο. Μέζα ζε δύν 

κέξεο ε επηρείξεζε «πξνδνζία» - απηόο ήηαλ ν θσδηθόο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ βίαην αθνπιηζκό ησλ 

Ηηαιώλ ζηελ Κέξθπξα – ζα ζηεθζεί από πιήξε επηηπρία. Ζ κάρε ηεο Κέξθπξαο – ν κεγάινο κπειάο ηνπ 

ζηξαηεγνύ Lanz κεηά ηελ Κεθαινληά – είρε ιήμεη ήδε ζηηο 26.9.1943, κηα κέξα πξηλ γίλνπλ ζηελ 

Παξακπζηά νη ζπιιήςεηο ην βξάδπ ηεο 27.9.1943. Σώξα, όκσο, ν δηνηθεηήο ηνπ 22. Οξεηλνύ ώκαηνο 

ηξαηνύ, ν Lanz, θαη ν Μέξαξρνο von Stettner έρνπλ κηα αθόκε ζεκαληηθή εθθξεκόηεηα: ηνλ βίαην 

αθνπιηζκό ησλ ηηαιηθώλ κνλάδσλ απέλαληη από ηελ Κέξθπξα, ζηε λόηηα Αιβαλία θαη ηε Βόξεην 

Ήπεηξν πνπ αλήθνπλ επίζεο ζηε δηθή ηνπ δώλε επηρεηξήζεσλ. Μπξνζηά ζην λέν πνλνθέθαιν, ε 

ππόζεζε ησλ αληηπνίλσλ γηα ηε κάρε ηεο θάιαο είλαη, από ηε ζθνπηά ηνπ, κηα δεπηεξεύνπζα ππόζεζε 

κε ηελ νπνία έλαο ππεξόπηεο ζηξαηησηηθόο ηεο Βέξκαρη δελ  έρεη ρξόλν λα αζρνιεζεί. Απηό δελ είλαη 

ππόζεζε δηθή κνπ. Σν νκνινγεί ν ίδηνο κε θπληζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ηνπ, θάηη πνπ ζα 

εληππσζηάζεη αξλεηηθά ηνπο δηθαζηέο
5
. Αλ απηή ε νκνινγία ηνπ Lanz δελ είλαη πξνζρεκαηηθή, ηόηε ε 

ζπγθπξία ηεο θαηαζηνιήο ηεο ηηαιηθήο αληαξζίαο ζηελ Κεθαινληά, ηελ Κέξθπξα θαη ηε Βόξεην Ήπεηξν 

ήηαλ όλησο κηα από ηηο επλντθόηεξεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηεο Ξίιηα, ηεο Δζληθήο Αιβαληθήο 

Δπηηξνπήο,  γηα εζλνθάζαξζε ζηε Θεζπξσηία. 

 

Από ηε ζθνπηά ηεο εγεζίαο ησλ Σζάκεδσλ ηεο Παξακπζηάο κέζα ζην θιίκα απηό θαίλεηαη πσο είρε 

έιζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ απνθεθαιηζκνύ ηεο εγεζίαο ησλ 

ρξηζηηαλώλ ηεο πόιεο θαη ηεο θπγήο ησλ ππνινίπσλ κέζσ ηνπ ηξόκνπ πνπ ζα εθιύζεη ε 

παξαδεηγκαηηθή εθηέιεζε. Σν ζρέδην είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή ήδε ζηα κέζα ηνπ Απγνύζηνπ ηεο ίδηαο 

ρξνληάο, ιίγν κεηά ην πξώην θύκα ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ εμαπέιπζαλ νη γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ππνβνεζνύκελεο από έλνπια ηκήκαηα ηεο ηζάκηθεο ηδαληαξκεξίαο θαη από αηάθηνπο 

κνπζνπικάλνπο «εζεινληέο» ζηνλ θάκπν ηνπ Φαλαξίνπ
6
. Ζ βάζε ηνπ ζρεδίνπ απηνύ βξίζθεηαη ζε κηα 

νδεγία ηνπ ίδηνπ ηνπ Φύξεξ από ην έηνο 1942 κέζσ ηεο Αλώηαηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε 

ην πώο ζα αληηκεησπίδεηαη ε αληίζηαζε ζηα θαηερόκελα εδάθε ζε Αλαηνιή θαη Γύζε. ύκθσλα κε ηε 
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δηαηαγή, πξνβιέπεηαη αλάκεζα ζηα άιια όηη πνιίηεο ησλ θαηερόκελσλ ρσξώλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ππνζέζεηο θαηαζθνπείαο ή ππνζάιπνπλ ηνλ αληίπαιν, δειαδή ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο, πξέπεη λα 

εθηεινύληαη
7
. ηηο 14 Απγνύζηνπ ηνπ 43 κε πξσηνβνπιία ηνπ Remold πξαγκαηνπνηείηαη ζύζθεςε 

κεηαμύ Γεξκαλώλ θαη Ηηαιώλ επηηειώλ ζηα Γηάλλελα, κε ζθνπό λα απνζπαζηεί γηα ηε γεξκαληθή 

πιεπξά ε ζπγθαηάζεζε ηεο ππεξθείκελεο ηόηε ηηαιηθήο αξρήο όηη ε γεξκαληθή δηνίθεζε κπνξεί λα 

ρεηξίδεηαη απηόλνκα ηε κεηαρείξηζε αηόκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο θαηαζθνπείαο, ιόγσ ηνπ 

επείγνληνο ραξαθηήξα παξόκνησλ ππνζέζεσλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο ηηαιηθήο. Ζ πξώηε ρξήζε 

απηήο ηεο εμνπζηνδόηεζεο ζα γίλεη από ην ηξίην ηάγκα ηνπ 99. ζπληάγκαηνο νξεηλώλ θαηαδξνκώλ, 

άλδξεο ηνπ νπνίνπ κε ηε βνήζεηα ληόπησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Παξακπζηάο, επηζηξέθνληαο γηα ηε 

Μελίλα από  ηελ εθζηξαηεία θαηαζηξνθήο ηνπ Φαλαξίνπ ζα ζπιιάβνπλ ην βξάδπ ηεο 15.8.1943 33 

Παξακπζηώηεο θαη πξνζζέηνληαο αθόκα δύν ζα ηνπο νδεγήζνπλ ηελ επόκελε κέξα ζηηο θπιαθέο 

θξαηνπκέλσλ ησλ Ησαλλίλσλ όπνπ αλαθξίλνληαη. Σν απνηέιεζκα ησλ αλαθξίζεσλ είλαη όηη νη 

ζπιιεθζέληεο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν δίθηπν θαηαζθνπείαο κε έδξα ηελ Παξακπζηά, έρνπλ ζρέζε κε 

ηνπο αληάξηεο θαη ζπλεπώο πξέπεη νη πην επηθίλδπλνη λα εθηειεζζνύλ, νη ππόινηπνη λα ζηαινύλ ζηε 

Γεξκαλία ζε ζηξαηόπεδα εξγαζίαο.  

 

Γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε εκπινθή ζηηο ζρέζεηο ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο, ην 

ζρέδην απηό απνηπγράλεη. Πεξίπνπ έλα κήλα κεηά ε θαηάζηαζε ζηελ Παξακπζηά είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθή, γηα δύν ιόγνπο.  

Ο πξώηνο αθνξά ηνλ αθνπιηζκό θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο ηηαιηθήο θαηνρηθήο δύλακεο. ηηο 9.9.43 

γίλεηαη ζε πνιιέο ηηαιηθέο κνλάδεο ηεο Ζπείξνπ, θαη ζηελ Παξακπζηά, ν αθνπιηζκόο ησλ Ηηαιώλ. Απηό 

γηα ηελ εγεζία ησλ Σζάκεδσλ ζεκαίλεη όηη ην εκπόδην «ελδερόκελε ηηαιηθή παξέκβαζε» δελ ππάξρεη 

πιένλ. Ζ εμνπδεηέξσζε ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο είρε κηα αθόκε πξνέθηαζε: αλαθνηλώλεηαη επίζεκα ζηηο 

10.9.1943 από ηνλ δηνηθεηή ηνπ 22. ώκαηνο Hubert Lanz θαη ζηηο 14.9.1943 από ηνλ δηνηθεηή ηεο 

Μεξαξρίαο Walter von Stettner όηη γηα ελδερόκελν ζάλαην ή ηξαπκαηηζκό γεξκαλνύ ζηξαηηώηε ζα 

ππάξμνπλ αληίπνηλα από ηνλ άκαρν πιεζπζκό 1 πξνο 10 – κάιηζηα ν Stettner ην πξνζδηνξίδεη θαη 

θνηλσληνινγηθά, ιέγνληαο όηη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα κέηξα ησλ αληηπνίλσλ άηνκα από όιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο.  

Ο δεύηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηνπο κεγάινπο πνλνθεθάινπο ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο ζηελ 

Ήπεηξν από ηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ 1943 θαη κεηά: ηνλ βίαην αθνπιηζκό ησλ Ηηαιώλ ζηελ 

Κεθαινληά, ηελ Κέξθπξα θαη ηελ Νόηηα Αιβαλία. Μέζα ζηελ αλαδηάηαμε απηή ησλ ζηξαηησηηθώλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο θαηνρηθήο δύλακεο ζηελ Ήπεηξν γίλεηαη ην πξώην ρηύπεκα ησλ Σζάκεδσλ κε ηε 

ζύιιεςε ζηηο 18.9. ρσξηθώλ πνπ θαηεβαίλνπλ από ηα ρσξηά βνξείσο ηεο Παξακπζηάο γηα ην παδάξη ηνπ 

αββάηνπ θαη ηελ εθηέιεζε ελλέα ζπιιεθζέλησλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηελ επόκελε κέξα, Κπξηαθή 

19.9.1943. Ο θξνύξαξρνο ηεο Παξακπζηάο Karl Broeker ζηελ αλαθνξά ηνπ πξνο ηελ ππεξθείκελε αξρή 

γηα ηηο ζπιιήςεηο θαη ηηο εθηειέζεηο ησλ ρσξηθώλ δελ αλαθέξεη παξαπνκπή ηνπο ζε δίθε θαη 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε δηθαζηεξίνπ. Ζ εθηέιεζε έγηλε ρσξίο δίθε, δηόηη – όπσο ζεκεηώλεη – πξνέθπςε 
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από ηηο αλαθξίζεηο όηη νη ρσξηθνί ππνζάιπνπλ ηνπο αληάξηεο
8
. ηηο αλαθξίζεηο απηέο πξσηαγσληζηεί ν 

κεραληζκόο ηνπ Ννπξί Νηίλν, ε άπνςε ηνπ νπνίνπ όηη νη ρσξηθνί θαηεβαίλνπλ ζηελ Παξακπζηά γηα λα 

αγνξάζνπλ εθόδηα γηα ηνπο αληάξηεο πνπ θξύβνληαη ζηε κνλή ησλ Παγαληώλ, πηνζεηείηαη από ηε 

γεξκαληθή δηνίθεζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη άκαρνη ζεσξνύληαη ύπνπηνη γηα ηελ ππόζαιςε αληαξηώλ θαη 

εθηεινύληαη. 

 

ε  ιίγεο κέξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 24.9.1943, ηελ εκέξα πνπ ζηελ Κεθαινληά, ε νπνία ππάγεηαη 

ζηελ επηρεηξεζηαθή δώλε ηνπ 22. ώκαηνο ηξαηνύ, εθηειείηαη ν Ηηαιόο ζηξαηεγόο Gandin καδί κε ην 

επηηειείν ηνπ, ζα ζπκβεί ην επεηζόδην ζηε θάια ηεο Παξακπζηάο, νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ νπνίνπ δελ 

είλαη αθόκε κέρξη ζήκεξα γλσζηέο θαη δηεπθξηληζκέλεο. Οη αδηεπθξίληζηεο πηπρέο είλαη θξίζηκεο: (α) γηα 

πνην ιόγν αλαηέζεθε ζε ηόζν ιίγα άηνκα – ζε κηα πεξίπνιν νπζηαζηηθά – κηα ηόζν δύζθνιε απνζηνιή, 

δειαδή ε δηάβαζε ηεο θάιαο θαη ε αλίρλεπζε εδάθνπο ζε κηα αληαξηνθξαηνύκελε πεξηνρή θαη εηδηθά 

όηαλ ζηηο 22.9.1943 είρε γίλεη ήδε κηα παξόκνηα απόπεηξα αλίρλεπζεο εδάθνπο κε ζηόρν ην 

Διεπζεξνρώξη ε νπνία απέηπρε εμ αηηίαο ησλ ππξώλ ησλ αληαξηώλ ηεο θάιαο
9
; (β) ζπκκεηείραλ ζηελ 

αληρλεπηηθή απνζηνιή έλνπινη Σζάκεδεο ηεο ηδαληαξκεξίαο θαη αλ λαη, ζε ηη αθξηβώο ζπλίζηαην ε 

ζπκβνιή ηνπο; Ήηαλ απηή ηόζν θξίζηκε, όπσο ι.ρ. ζηελ επηρείξεζε ζύιιεςεο ησλ ρσξηθώλ ζηηο 

18.9.1943 θαη ζηελ ππξπόιεζε θαη ιεειαζία ηεο έιηαλεο θαη ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ ζηηο 27.8.1943; (γ) 

πνηνο άιινο γλώξηδε, εθηόο από ηνλ δηνηθεηή ηνπ θπιαθίνπ, ππνινραγό Keller, όηη εθείλν ην πξσηλό ηεο  

Παξαζθεπήο, ζηέιλεηαη κηα πεξίπνινο Γεξκαλώλ ζηξαηησηώλ ζηε θάια γηα αλίρλεπζε;  

 

Σα εξσηήκαηα απηά γίλνληαη πην ελδηαθέξνληα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θαηαζέζεηο νξηζκέλσλ καξηύξσλ 

ζηηο αλαθξίζεηο πνπ δηελεξγνύληαη ζηε Γεξκαλία είθνζη ρξόληα κεηά ην επεηζόδην από ηνλ εηζαγγειέα 

ηνπ Kempten, Beck, γηα ηελ ππόζεζε ηεο Παξακπζηάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηξαηησηηθόο γηαηξόο ηνπ 

ιόρνπ δηνηθήζεσο ηεο 631 Μνίξαο Ππξνβνιηθνύ Dr. Bruno Wandel ζα θαηαζέζεη ζηηο 25.1.1965 

ελώπηνλ ηνπ αλαθξηηή όηη εμ όζσλ γλσξίδεη απηόο πνπ δηέηαμε ηελ εθηέιεζε ησλ νκήξσλ ήηαλ ν 

θξνύξαξρνο ηεο Παξακπζηάο, ν νπνίνο γηα ηελ απόθαζή ηνπ απηή ζηεξίρζεθε ζε δηαηαγή ηεο Αλώηαηεο 

Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Όπσο όινη νη ππόινηπνη πνπ πξνζήιζαλ γηα λα θαηαζέζνπλ ζηελ 

αλάθξηζε, ν γηαηξόο δελ ζπκάηαη ην όλνκα ηνπ θξνύξαξρνπ. Όπσο δελ ην ζπκάηαη θαη ν Josef Keller, ν 

δηνηθεηήο ηνπ θπιαθίνπ ζην παιηό νηθνηξνθείν, ην δεύηεξν θαηά ηε γλώκε κνπ πξόζσπν-θιεηδί ζηελ 

ππόζεζε ηεο Παξακπζηάο. Ο Keller έκελε κέζα ζηελ πόιε θαη ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κάζνπκε πνύ 

αθξηβώο έκελε θαη κε πνηνπο είρε επαθή ζηελ πόιε. Ο ίδηνο ν Keller ζηελ θαηάζεζή ηνπ ζηηο 19.5.1972 

ελώπηνλ ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Μνλάρνπ ζα ηζρπξηζηεί όηη νη άλδξεο ηεο πεξηπόινπ πνπ βξηζθόηαλ ζε 

απνζηνιή αλίρλεπζεο εδάθνπο εθηεινύζαλ κηα απνζηνιή ξνπηίλαο. Καζώο πνηέ δελ είρε ζπκβεί θάηη, 

ζπλερίδεη ν Keller, ε πεξίπνινο από επηπνιαηόηεηα απνκαθξύλζεθε αξθεηά από ην θπιάθην θαη έπεζε 

ζε ελέδξα αληαξηώλ
10

. Ζ εθδνρή πνπ παξνπζηάδεη ζηνλ αλαθξηηή ν Keller δελ είλαη πεηζηηθή. Γηόηη έλαο 

από ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ ιόρνπ δηνηθήζεσο ηεο 631 Μνίξαο Ππξνβνιηθνύ, ν  Josef Kramer, ζηελ 

θαηάζεζή ηνπ ελώπηνλ ηνπ αλαθξηηή ηνπ Kempten πνπ δηεξεπλά ηελ ίδηα ππόζεζε, ζα πεη ζηηο 9.7.1964 



 5 

όηη αθνπγόηαλ ζηε κνλάδα ηνπ πσο ν Keller έδσζε εζθαικέλεο νδεγίεο ζηελ πεξίπνιν γηα ηελ 

επηρείξεζε αλίρλεπζεο εδάθνπο
11

. Καηαζέηεη επίζεο όηη ηελ επόκελε εκέξα, δειαδή ην άββαην πξσί 

ηεο 25.9.1943, ηα ππξά ησλ αληαξηώλ ηεο θάιαο δελ επέηξεπαλ αθόκε ζηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο 

λα πιεζηάζνπλ θαη λα αλαζύξνπλ ηνπο λεθξνύο ζπληξόθνπο ησλ, κέρξη πνπ ηειηθά αγγαξεύηεθαλ 

Έιιελεο όκεξνη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Δθηόο από ηε καξηπξία ηνπ Kramer, ππάξρεη θαη έλαο άιινο 

πνιύ εύγισηηνο δείθηεο ηνπ βαζκνύ αμηνπηζηίαο ηνπ Keller. ηελ παξαπάλσ θαηάζεζε ν πξώελ 

ππνινραγόο ηζρπξίδεηαη επί ιέμεη ηα εμήο: 

 

«Τνλίδσ μαλά όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ Ειιάδα δελ είδα πνηέ νύηε έλαλ άκαρν 

λεθξό θαη όηη πνηέ δελ έδσζα δηαηαγή λα ζαλαησζεί άκαρνο»
12

 

 

Ζ νδεγία πξνο κηα νιηγνκειή  πεξίπνιν λα δηαζρίζεη ηε θάια ήηαλ όλησο κηα νδεγία γηα απνζηνιή 

απηνθηνλίαο, εηδηθά όηαλ νη εληζρύζεηο γηα ηνλ απεγθισβηζκό ηεο πεξηπόινπ θαζπζηεξνύλ ηόζν πνιύ. 

Οη απώιεηεο ηεο επηρείξεζεο απηήο ήηαλ εληειώο δπζαλάινγεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο γεξκαληθέο απώιεηεο 

ζε πνιύ κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε Θεζπξσηία. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ππάξρνπλ ηόζεο απώιεηεο 

ζηα πιαίζηα κηαο ηόζν αζήκαληεο επηρείξεζεο ζε όιν ην δηάζηεκα από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1943 κέρξη ηε 

κάρε ηεο Μελίλαο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1944. Αλ ν Keller δελ γλώξηδε θαιά ηελ πεξηνρή θαη έδσζε 

εζθαικέλε νδεγία, πνηνο ήηαλ απηόο πνπ ηνλ ελεκέξσλε γηα ηηο ζέζεηο ησλ αληαξηώλ ζηελ πεξηνρή θαη 

γηα ηελ αλαγθαηόηεηα λα γίλεη κηα επηρείξεζε αλίρλεπζεο ηέηνηαο αθηίλαο; Ζ απάληεζε είλαη πξνθαλήο. 

Απηνί πνπ ελεκέξσλαλ θαη ηελ ππόινηπε γεξκαληθή δηνίθεζε, νη επίζεκνη πιεξνθνξηνδόηεο ηνπο ζηελ 

Παξακπζηά. 

 

Σν δεύηεξν παξάδνμν ζηελ ππόζεζε ηε Παξακπζηάο είλαη όηη ήδε ηελ επόκελε εκέξα από ην βξάδπ ηεο 

ζύιιεςεο, δειαδή ζηηο 28.9.1943, ζηελ αλαθνξά ηνπ ΗΗΗ Σάγκαηνο ηνπ 99. πληάγκαηνο πξνο ηε 

Μεξαξρία γηα ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηεο έιηαλεο θαη ηνπ Διεπζεξνρσξίνπ θαη ηελ ππξπόιεζή ηνπο, 

αλαθέξεηαη όηη ζηε κάρε ζθνηώζεθαλ πελήληα αληάξηεο
13

. Σα ςεύδε ζηηο αλαθνξέο ησλ γεξκαληθώλ 

κνλάδσλ κε πξνθαλή ζηόρν ηελ γξαθεηνθξαηηθή κεηαηξνπή ησλ ακάρσλ πνπ εθηεινύληαη, ζε δήζελ 

αληάξηεο πνπ ζθνηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηρείξεζεο, είλαη ζπλεζηζκέλα γηα όπνηνλ κειεηά ηα 

ζηξαηησηηθά έγγξαθα ηεο επνρήο. Κιαζηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη νη αλαθνξέο γηα ην 

Κνκκέλν θαη αξγόηεξα γηα ην Γίζηνκν. Τπάξρεη, όκσο, εδώ έλα εξώηεκα: πνηνο ζέιεη λα εκθαλίζεη 

ηνπο 49 πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί, αιιά δελ έρνπλ αθόκε εθηειεζζεί, πξνθαηαβνιηθά σο απώιεηεο ηνπ 

ερζξνύ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηεο έιηαλεο θαη γηαηί; Απηή είλαη κηα ελδηαθέξνπζα εξεπλεηηθή 

εθθξεκόηεηα, γηαηί απνηειεί κηα ηζρπξή έλδεημε όηη γύξσ από ηελ εθηέιεζε ησλ 49 παίρηεθε εθηόο ησλ 

άιισλ έλα παηρλίδη αλώηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερώλ ηεο Βέξκαρη γηα ηε ζπγθάιπςε ηεο δνινθνλίαο 

πξηλ απηή αθόκε ζπληειεζηεί. 
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Δίηε, όκσο, ην επεηζόδην ηεο θάιαο έρεη βάζνο, όπσο είλαη πνιύ πηζαλό, είηε είλαη έλα ζπλεζηζκέλν 

ζπγθξνπζηαθό επεηζόδην κεηαμύ αληαξηώλ θαη γεξκαληθώλ νκάδσλ αλίρλεπζεο, ζεκαζία έρεη όηη ε 

ζύγθξνπζε ηεο θάιαο δελ εμεγεί ηελ ύπαξμε θαηαιόγσλ ζαλάηνπ πνπ ήηαλ ήδε έηνηκνη ζηελ 

Παξακπζηά θαη πξνζδηόξηδαλ πνηνη ζα ζπιιεθζνύλ, νύηε ηηο πηέζεηο ησλ Σζάκεδσλ πξνο ηε γεξκαληθή 

ζηξαηησηηθή αξρή λα αλαιάβνπλ επίζεκα ηε δηνίθεζε ηεο Θεζπξσηίαο κε έδξα ηελ Παξακπζηά, 

παξακεξίδνληαο θαη ηππηθά ηηο ειιεληθέο θαηνρηθέο αξρέο. Ζ κάρε ηεο θάιαο ήηαλ ζαθώο ε αθνξκή, 

όρη ε αηηία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 49. 

 

Ζ δηθαζηηθή δηεξεύλεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Παξακπζηάο κεηαπνιεκηθά δηαδξακαηίδεηαη ζε ηξία 

πιαίζηα: ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο, θαη’ αξρήλ, κέζσ ηνπ Δηδηθνύ Γηθαζηεξίνπ 

Γσζηιόγσλ
14

, κεηά ζην πιαίζην ησλ δηθώλ ηεο Νπξεκβέξγεο σο έλα από ηα επεηζόδηα ηεο ιεγόκελεο 

ππόζεζεο ησλ νκήξσλ, θαη ηέινο ζην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο κεηαπνιεκηθήο δηθαηνζύλεο. Πξάγκαηη, ε 

ππόζεζε ηεο Παξακπζηάο, ππήξρε ζηε ιίζηα ησλ πεξηπηώζεσλ εθηέιεζεο ακάρσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

πνιηηηθήο αληηπνίλσλ
15

 ηεο Βέξκαρη ζηε ιεγόκελε δίθε ησλ νκήξσλ, όπνπ έλαο από ηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο ήηαλ θαη ν δηνηθεηήο ηνπ 22. Οξεηλνύ ώκαηνο ηξαηνύ, ν ζηξαηεγόο Hubert Lanz
16

. 

Πέξα από απηό, ε εθηέιεζε ησλ 49 απνηέιεζε δύν θνξέο απηνηειέο αληηθείκελν αλαθξίζεσλ εθ κέξνπο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο γεξκαληθήο δηθαηνζύλεο ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70 κε θαηεγνξνπκέλνπο κηα 

ζεηξά γεξκαλώλ ζηξαηησηηθώλ σο ππόπησλ γηα ην έγθιεκα
17

. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηελ έθβαζε ηεο δίθεο ησλ νκήξσλ, ν Lanz ηζρπξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο  δίθεο 

απηήο όηη δελ ήηαλ εθείλνο πνπ έδσζε ηελ εληνιή γηα ηελ εθηέιεζε θαη όηη δελ ζπκάηαη θαλ ηελ 

πεξίπησζε, επεηδή εθείλε ηελ πεξίνδν ππήξραλ πνιύ πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύζαλ θαη 

δελ είρε ρξόλν λα δηαζέηεη γηα ηέηνηεο ππνζέζεηο
18

. Όπσο ζα δνύκε, κέζα ζηελ θπληθή απηή δήισζε, 

ππάξρνπλ ςήγκαηα αιήζεηαο. Κάπνηνη θαηώηεξνη ζηελ ηεξαξρία αμησκαηηθνί, αιιά θαη ε εγεζία ησλ 

Σζάκεδσλ, κάιινλ γλώξηδαλ όηη από ηε ζθνπηά ηνπ ζηξαηεγνύ ε ελαζρόιεζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

ακάρσλ ηεο πόιεο δελ απνηεινύζε πξνηεξαηόηεηα, ζα κπνξνύζε θαηά θάπνηνλ ηξόπν λα πεξάζεη θαη 

απαξαηήξεηε σο έλα ρακεινύ πξνθίι επεηζόδην κέζα ζην πιήζνο ησλ ζπγθξνπζηαθώλ επεηζνδίσλ ζηε 

δώλε επζύλεο ηνπ 22. ώκαηνο πνπ μεθηλνύζε από ην Αληίξξην θαη έθηαλε κέρξη ηε Βόξεην Ήπεηξν. 

Δηδηθά ζε κηα πεξίνδν όπνπ νη εθηειέζεηο ρηιηάδσλ Ηηαιώλ αηρκαιώησλ αμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ 

ζηελ Κεθαινληά, ηελ Κέξθπξα θαη ιίγν αξγόηεξα ζηνπο Αγίνπο αξάληα επηζθίαδαλ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

εθηειέζεηο ακάρσλ ζηελ Ήπεηξν. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηηο δύν αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ηηο εθηειέζεηο ηεο Παξακπζηάο 

ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70 κε πξσηνβνπιία ηεο γεξκαληθήο δηθαηνζύλεο, θαη νη δύν θαηέιεμαλ ζε 

απαιιαθηηθά βνπιεύκαηα ιόγσ παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ, αθνύ πξώηα ην αδίθεκα πξνζδηνξίζηεθε 

από κηα πνιηηηθά θαηεπζπλόκελε δηθαηνζύλε πνπ επηζπκνύζε λα θιείζεη όιεο ηηο αλάινγεο εθθξεκείο 

ππνζέζεηο, πάλσ από 300 ηνλ αξηζκό, κε θπληθό ηξόπν σο αδίθεκα πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
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παξαγξαθήο. Καη όια απηά γίλνληαη κόιηο είθνζη ρξόληα κεηά ηηο δίθεο ηεο Νπξεκβέξγεο, κέξνο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ θαη ε «ππόζεζε 7», δειαδή ε δίθε ησλ νκήξσλ
19

.  

 

Οη απηνηειείο αλαθξίζεηο ζηε κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία γηα ηελ ππόζεζε ηεο Παξακπζηάο μεθίλεζαλ ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη είραλ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο. Ζ πξώηε γίλεηαη από ηελ εηζαγγειία ηεο 

πόιεο Kempten ύζηεξα από θαηαγγειία ηνπ γεξκαλνύ πνιίηε Wilhelm Kokott ελαληίνλ ηνπ Alfred 

Hindelang, δηνηθεηή ηνπ ιόρνπ δηνηθήζεσο ηεο 631 Μνίξαο Διαθξνύ Ππξνβνιηθνύ πνπ ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Παξακπζηάο ην επηέκβξην ηνπ 1943. Πξόθεηηαη γηα ηνλ αμησκαηηθό 

πνπ έδσζε ηε δηαηαγή γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ απνζπάζκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 49 θαη 

πνπ κεηαπνιεκηθά δηέπξεπε σο ηδηνθηήηεο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηπξηνύ ζηε Βαπαξία
20

. Ζ 

πξσηνβνπιία ηνπ Kokott – ν νπνίνο ππεξεηνύζε ζηελ πξναλαθεξζείζα κνλάδα ππξνβνιηθνύ ην 1943 

θαη ήηαλ έλαο από ηνπο ππαμησκαηηθνύο πνπ πήξαλ εληνιή από ηνλ δηνηθεηή ηνπ θπιαθίνπ θνληά ζην 

παιαηό νηθνηξνθείν, ππνινραγνύ Josef Keller, λα αλαδεηήζεη ηνπο αγλννύκελνπο ζηξαηηώηεο ηεο 

πεξηπόινπ αλίρλεπζεο εδάθνπο πνπ είραλ εκπιαθεί ζε αληαιιαγή ππξώλ κε αληάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

θάιαο ην πξσηλό ηεο 24.9.1943 – λα θαηαγγείιεη ηνλ Hindelang, δελ ήηαλ θαη ηόζν αληδηνηειήο, θαζώο 

από ηε κειέηε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ πξνθύπηεη όηη ηνπ είραλ δεηεζεί ρξεκαηηθά πνζά 

πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαγγειζεί ε πεξίπησζή ηνπ ζηε δηθαηνζύλε
21

.  

 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάθξηζε απηή – ε νπνία κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε δηαδηθαζία ζπγθάιπςεο
22

 ηνπ 

εγθιήκαηνο, παξά αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνύ ησλ δξαζηώλ – είλαη όηη θαλέλαο από ηνπο αλαθξηζέληεο, 

νύηε θαη ν γλσζηόο ζε αξθεηνύο Παξακπζηώηεο δηνηθεηήο ηνπ θπιαθίνπ Josef Keller, ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ νπνίνπ αλήθαλ ηα κέιε ηνπ αληρλεπηηθνύ απνζπάζκαηνο πνπ επηρείξεζαλ λα δηαζρίζνπλ ηε θάια 

ζηηο 24.9.1943, δελ ζπκάηαη ην όλνκα ηνπ θεληξηθνύ πξνζώπνπ ζηελ ηζηνξία απηή, δειαδή ην όλνκα 

ηνπ θξνύξαξρνπ ηεο Παξακπζηάο. Ο θξνύξαξρνο ηεο πόιεο, ππνινραγόο Karl Broeker, αλήθε ζην ιόρν 

δηνηθήζεσο ηνπ 99. πληάγκαηνο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ θαη ήηαλ άλζξσπνο ηνπ Remold. Από ην 

αξρεηαθό πιηθό πξνθύπηεη όηη βξηζθόηαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηελ πεξίνδν εθείλε κε ηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ ηνπ 22. ώκαηνο ηξαηνύ, ηεο 1. Μεξαξρίαο Οξεηλώλ Καηαδξνκώλ θαη ηεο 

Μπζηηθήο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο, δειαδή κε ηνπο πξνλνκηαθνύο ζπλνκηιεηέο ηνπ Ννπξί Νηίλν, πνπ 

έδξεπαλ όιεο ζηα Ησάλληλα. Οη ππεξεζίεο ηνλ ελεκέξσλαλ θαη ηνλ πξνεηδνπνηνύζαλ γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ κεηξνπνιίηε Γσξόζενπ, ν νπνίνο βξηζθόηαλ εθείλεο ηηο κέξεο ζηα Ησάλληλα πξνεξρόκελνο από ηελ 

Αζήλα θαη ηνπ νπνίνπ είρε αθαηξεζεί πξνζσξηλά ε άδεηα δηέιεπζεο γηα ηε κεηαθίλεζε ζηελ 

Παξακπζηά. Ζ ππόλνηα ησλ ππεξεζηώλ ήηαλ όηη ν Γσξόζενο – θαη ελ γέλεη ν θιήξνο – είλαη πηζαλό λα 

δηαζέηεη ηε βνήζεηα ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ – πνπ επίζεο κόιηο είρε θηάζεη ζηα Ησάλληλα εθείλεο ηηο 

κέξεο - ζε αληαξηνθξαηνύκελεο πεξηνρέο, ζπλεπώο έπξεπε πάληνηε λα είλαη ππό ηελ άκεζε επίβιεςε 

ηνπ θξνπξαξρείνπ Παξακπζηάο
23

. Σν όλνκα ηνπ Broeker σο θξνύξαξρνπ ηεο Παξακπζηάο είλαη γλσζηό 

από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηελ αλαθνξά γηα ηηο ζπιιήςεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 18.9.1943 θαη ηηο εθηειέζεηο 

ησλ 9 ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηεο Παξακπζηάο ζηηο 19.9.1943. Γελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε όηη ζην 
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δηάζηεκα από ηηο 19.9.1943 κέρξη ηηο 27.9.1943 πνπ δόζεθε ε εληνιή γηα ηηο ζπιιήςεηο θαη 

απνθαζίζηεθε ε εθηέιεζε, ππήξμε αιιαγή ηνπ θξνύξαξρνπ Παξακπζηάο. 

 

Φαίλεηαη, όκσο, όηη εθηόο από ηελ αδύλαηε κλήκε ησλ γεξκαλώλ αμησκαηηθώλ θαη ζηξαηησηώλ πνπ 

ππεξεηνύζαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ Παξακπζηά, ε ίδηα ε εηζαγγειηθή αξρή δελ ζεώξεζε αλαγθαίν λα 

εληνπίζεη ην όλνκα ηνπ θξνύξαξρνπ ηεο Παξακπζηάο θαη λα ηνλ αλαδεηήζεη γηα ηελ αλάθξηζε. Έηζη ν 

αλαθξηηήο αξθέζηεθε λα ζεκεηώζεη ζηελ έθζεζή ηνπ απιά όηη δελ θαηέζηε δπλαηό λα εληνπηζηεί ν 

θξνύξαξρνο ηεο Παξακπζηάο
24

. Σελ ίδηα πεξίνδν είλαη πνιινί θαη πνιύ πην ζεκαληηθνί από ηνλ 

επηδήζαληα ηνπ πνιέκνπ θξνύξαξρν ηεο Παξακπζηάο πνπ αλαδεηνύληαη, ππνηίζεηαη, από ηηο αξρέο ηεο 

Γεξκαλίαο, αιιά δελ κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ. Οξηζκέλνη κάιηζηα από απηνύο βξίζθνληαη ππό ηελ 

πξνζηαζία ησλ δπηηθνγεξκαληθώλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ, όπσο κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ζήκεξα.
25

 

 

Σν δεύηεξν πνπ πξνθαιεί εληύπσζε από ηε κειέηε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηύξσλ ζηελ ππόζεζε ηεο 

Παξακπζηάο είλαη ε λνκηθή ζεκειίσζε ηνπ απαιιαθηηθνύ βνπιεύκαηνο. εκεηώλεη ζην βνύιεπκα απηό 

ν εηζαγγειέαο ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο πόιεο Kempten, αλαθξηηήο Beck, ζηηο 8.7.1965, επηθαινύκελνο  ην 

άξζξν 170, παξ. ΗΗ ηνπ γεξκαληθνύ πνηληθνύ θώδηθα: 

 

«Τα θίλεηξα, ν ηξόπνο εθηέιεζεο θαη ν ζθνπόο ηεο πξάμεο [εθηέιεζεο ησλ 49] δελ ηελ πξνζδηνξίδνπλ σο 

δνινθνλία, αιιά ην πνιύ σο αλζξσπνθηνλία. Επεηδή ήδε πξηλ από ηελ κελπηήξηα αλαθνξά είρε παξέιζεη 

ε πξνζεζκία γηα ηελ παξαγξαθή ηνπ αδηθήκαηνο, ε ππόζεζε έπξεπε λα θιείζεη ρσξίο πεξαηηέξσ 

αλαθξίζεηο εθόζνλ ε αλάθξηζε δελ νδήγεζε ζε απνρξώζεο ελδείμεηο γηα ην αδίθεκα ηεο δνινθνλίαο»
26

 

 

Απηά ηα γξάθεη έλαο αλαθξηηήο πνπ δελ θαηάθεξε - δειαδή δελ επηζπκνύζε - λα εληνπίζεη πνηνο έδσζε 

ηε δηαηαγή γηα ηε ζύιιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ νκήξσλ, αλ ε δηαηαγή απηή ήηαλ γξαπηή ή 

πξνθνξηθή, πόηε δόζεθε, αλ κεζνιάβεζε δηθαζηηθή απόθαζε πξηλ ηελ εθηέιεζε θαη αλ είρε δνζεί ην 

πξάζηλν θσο από ηνλ δηνηθεηή ηνπ πληάγκαηνο, ηεο Μεξαξρίαο θαη ηνπ 22. ώκαηνο γηα ηε βάξβαξε 

πξάμε. Γη απηό δελ είλαη θαζόινπ πεξίεξγν όηαλ ν θαηεγνξνύκελνο Hindelang, δηνηθεηήο ηνπ ιόρνπ 

δηνηθήζεσο ηεο 631 Μνίξαο Διαθξνύ Ππξνβνιηθνύ θαη κέινο ησλ SS, γηα ηνλ νπνίν ηνπιάρηζηνλ είλαη 

βέβαην όηη έδσζε ηελ εληνιή γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ εθηειεζηηθνύ απνζπάζκαηνο, απαληά ην 1965 ζην 

εξώηεκα ηνπ αλαθξηηή θαηά πόζνλ αηζζάλεηαη ελνρή γηα ηελ πξάμε ηνπ θαη θαηά πόζνλ ην κέηξν ηεο 

εθηέιεζεο ησλ νκήξσλ ήηαλ νξζό, σο εμήο: 

 

«Τν κέηξν ήηαλ ηόηε αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηξαηεύκαηνο. Σύκθσλα κε ην δίθαην ηνπ πνιέκνπ o 

νθείιεη λα ιάβεη όια ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κνλάδαο πνπ δηνηθεί […]. Σε ό,ηη αθνξά ηελ ελνρή 

κνπ, κπνξώ λα απαληήζσ μεθάζαξα όηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ αηζζάλνκαη έλνρνο θάπνηαο 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηαο»
27
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Ζ εθηέιεζε ησλ 49 ηεο Παξακπζηάο είλαη έλα από ηα εθαηνληάδεο εγθιήκαηα ηνπ λαδηζκνύ πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηελ θαηερόκελε Ήπεηξν από ην 1941 κέρξη ην 1944 θαη πνπ έκεηλαλ κέρξη ζήκεξα 

αηηκώξεηα – κε εμαίξεζε ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ εξήκελ από ειιεληθά δηθαζηήξηα ζε Έιιελεο 

πνιίηεο, Μνπζνπικάλνπο Σζάκεδεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζ’ απηά. Αιιά ν λαδηζκόο δελ πξνέθπςε από ην 

ππεξπέξαλ, νύηε παξαπέκπεη ζε κεηαθπζηθή. Σε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ν εζληθνζνζηαιηζκόο 

πήξε θξαηηθή ππόζηαζε, νη κεραληζκνί ηνπ νιέζξνπ δξνύζαλ σο όξγαλα ηνπ γεξκαληθνύ θξάηνπο, 

εθηεινύζαλ ακάρνπο ζην όλνκα ηεο Γεξκαλίαο. Δίλαη αθξηβώο απηό πνπ ππνρξεώλεη ην δηάδνρν θξάηνο 

λα πάξεη ζέζε απέλαληη ζην έγθιεκα, λα ην θαηαδηθάζεη εζηθά θαη λα ην απνθαηαζηήζεη, ζην βαζκό 

πνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηό, λνκηθά  θαη πιηθά. Ζ Γεξκαλία ηεο θαηνρήο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε 

Γεξκαλία ηνπ ζήκεξα, ηε θίιε θαη ζύκκαρν ρώξα, πνιύηηκν εηαίξν καο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα. Σν 

ρξένο, όκσο, ηνπ δηάδνρνπ θξάηνπο λα πάξεη ζέζε απέλαληη ζην έγθιεκα ζε εζηθό, λνκηθό θαη πιηθό 

επίπεδν παξακέλεη, θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα από ηηο ζπγθπξίεο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο, πνπ 

δηακνξθώλνπλ παξνδηθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δύν κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηαηί ηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ δελ ππόθεηληαη ζε παξαγξαθή. Καη ε ζέζε απηή δελ ζπληζηά πξνζσπηθή άπνςε θάπνηνπ 

πεξηζσξηαθνύ λνκηθνύ, αιιά απνηειεί απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ ΟΖΔ θαη αθνξά 

όρη κόλν ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ κεηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν, αιιά θαη εθείλα πνπ 

δηαπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ πνιέκνπ. 

 

Ο λόκνο 3933/1959
28

 θαη ην ΝΓ 4016/1959
29

 κε ηα νπνία θαηαξγήζεθε ην ίδην έηνο ε δηθαηνδνζία ησλ 

ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ λα εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο Γεξκαλώλ εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ γηα εγθιήκαηα πνπ 

δηαπξάρζεθαλ ζηελ θαηερόκελε Διιάδα,  θαη ζπλεπώο επέηξεπαλ ζε γεξκαλνύο εηζαγγειείο ζαλ ηνλ 

Beck θαη ηνλ Haager λα εθδίδνπλ απαιιαθηηθά βνπιεύκαηα ζαλ απηά πνπ είδακε, ίζρπαλ αθόκε κέρξη 

πέξπζη. Καηαξγήζεθαλ 51 ρξόληα κεηά, κε ην λόκν 3849/2010
30

. Σα ειιεληθά δηθαζηήξηα κπνξνύλ 

πιένλ, από ην 2010 θαη εμήο, λα εθδηθάδνπλ ηέηνηεο ππνζέζεηο. Γηα ηα ζύκαηα, όπσο νη εθηειεζκέλνη 

ηεο Παξακπζηάο θαη νη νηθείνη ηνπο, απηή ε θαζπζηεξεκέλε απνδέζκεπζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο από 

ην πλεύκα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επέβαιαλ ην 1959 ηελ απεκπόιεζε ηνπ ελ ιόγσ δηθαηώκαηνο, είλαη κηα 

πηθξή δηθαίσζε. Γηθαίσζε, επεηδή ε δηεξεύλεζε παξόκνησλ  ππνζέζεσλ εθ κέξνπο ησλ αξκόδησλ από 

ην 1959 θαη εμήο γεξκαληθώλ δηθαζηεξίσλ απνδείρζεθε όηη ήηαλ πεξηζζόηεξν θξαηηθή πξνζηαζία ζε 

πξώελ εγθιεκαηίεο πνιέκνπ, παξά απόδνζε δηθαηνζύλεο, όπσο ζα έπξεπε. Πηθξή, δηόηη νη εγθιεκαηίεο, 

έρνληαο έλα πεξηζώξην 67 εηώλ κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα κελ θαηνηθνύλ 

πιένλ ζην θόζκν ηνύην πνπ ππάξρνπλ δηθαζηήξηα, δίθεο θαη ηηκσξία. Αλ εθείλνο ζηνλ νπνίν 

κεηώθεζαλ έρεη επίζεο δηθαζηήξηα, αο ειπίζνπκε όηη ζα δηθαζηνύλ εθεί. Αλ όκσο δελ έρεη, ηόηε νη 

ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ ζα κείλνπλ κε ηελ αίζζεζε όηη ην έγθιεκα ηεο Παξακπζηάο έκεηλε ρσξίο 

θάζαξζε, ρσξίο εμηιέσζε. Σόηε ην κόλν πνπ κέλεη, σο έλα είδνο ππνθαηάζηαηνπ ηεο κε απόδνζεο 

επζπλώλ, είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε αιήζεηα γηα ηα γεγνλόηα πνπ απηή κπνξεί λα δώζεη. Γηαηί ε 

έξεπλα – παξόηη νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο νύηε ηελ ηζρύ ησλ δηθαζηώλ - κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο, ζηελ πιήξε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ζηνλ 
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εληνπηζκό ησλ ηδεώλ πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηα ζπκβάληα. Απηό είλαη ην δηθό καο ρξένο πξνο ηε λέα 

γεληά ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξώπεο, ησξηλό θαη κειινληηθό. 

Σα εμήληα νθηώ ρξόληα πνπ πέξαζαλ από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 κέρξη ζήκεξα είλαη πνιιά. Γελ 

αιιάδνπλ όκσο ηίπνηε από ην γεγνλόο όηη ζηνλ ηόπν απηό ζπληειέζηεθε εθείλν ην πξσηλό ηεο 29. 

επηεκβξίνπ 1943 έλα έγθιεκα. Απηό είλαη θαη ην θεληξηθό θίλεηξν πνπ καο θέξλεη θάζε ρξόλν ηελ 

ίδηα κέξα ζ’ απηό ην ρώξν: ε εζσηεξηθή αλάγθε λα θέξνπκε όινη καδί, ζπιινγηθά θαη δεκόζηα, ζηε 

κλήκε καο ηε δνινθνλία ακάρσλ από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο θαη ηα εγρώξηα όξγαλά ηνπο 

θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα ηηκήζνπκε ηα ζύκαηα ηεο απάλζξσπεο απηήο πξάμεο, ππνγξακκίδνληαο όηη 

δελ ζπζηάζηεθαλ άζθνπα, αιιά ππεξαζπηδόκελνη αξρέο: ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο ηεο Θεζπξσηίαο. Ζ ζπκκεηνρή καο ζην εηήζην κλεκόζπλν ππέξ ησλ 

ςπρώλ ησλ ζπκάησλ ζηνλ ηόπν ηεο εθηέιεζεο απνηειεί ην ειάρηζην ρξένο καο απέλαληη ζηελ ηζηνξία 

ηεο πόιεο. 

 

Σαπηόρξνλα, όκσο, ε παξνπζία καο εδώ είλαη θαη κηα επθαηξία επηθνηλσλίαο γύξσ από ηελ θαηνρή θαη 

ηελ αληίζηαζε, εηδηθά γύξσ από ηελ θαηνρή θαη ηελ αληίζηαζε ζηε Θεζπξσηία, ηεο νπνίαο ε θαξδηά 

ρηππνύζε – όπσο νξζά επηζεκαίλνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο νη λαδί αμησκαηηθνί θαη νη κνπζνπικάλνη 

ζπλεξγάηεο ηνπο – ζηελ Παξακπζηά. Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα εθδειώλεηαη όιν θαη πην έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο, θαη ε Παξακπζά δελ ήηαλ δπλαηόλ λα κείλεη 

εθηόο απηνύ ηνπ ελδηαθέξνληνο. ηα ήδε ππάξρνληα από ην 1944 θαη κεηά βηβιία θαη άξζξα 

πξνζηίζεληαη λέα, όπνπ επηρεηξείηαη λα ξηρηεί θσο ζηα γεγνλόηα ηεο Παξακπζηάο.  

Από ηελ άιιε κεξηά θάλεη εδώ θαη θαηξό ηώξα ηελ εκθάληζή ηνπ ζην πξνζθήλην όιν θαη πην επηζεηηθά 

έλαο ζσβηληζηηθόο αλαζεσξεηηθόο ιόγνο από αλεπίζεκνπο θύθινπο αιιά θαη από ζεζκηθνύο θνξείο – 

κε πξώηε ηελ εθπαίδεπζε – γεηηνληθώλ ρσξώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη λα εκθαληζηνύλ νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ Άμνλα σο καρεηέο ηεο αληίζηαζεο θαηά ηνπ Άμνλα, νη απηνπξγνί ηνπ εγθιήκαηνο σο 

ζύκαηα, θαη ηα ζύκαηα σο δηώθηεο. Αλ ε πξνζπάζεηα απηή μεθηλνύζε θαη ζηακαηνύζε ζε πνιηηηθά 

πεξηζσξηαθνύο νκίινπο λνζηαιγώλ ηεο Ξίιηα, δελ ζα είρε θαλ λόεκα ε παξακηθξή αλαθνξά ζε απηή. 

Όηαλ όκσο ν εζληθηζηηθόο ξεβηδηνληζκόο γίλεηαη εξγαιείν ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κηαο 

ρώξαο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηόηε ηα πξάγκαηα γίλνληαη θάπσο πην 

ζύλζεηα. Οη απόηνκεο αιιαγέο πξνζαλαηνιηζκνύ ζηηο εγεηηθέο νκάδεο πξώελ θνκκνπληζηηθώλ θαη 

ζνζηαιηζηηθώλ ρσξώλ δελ είλαη θάηη αζπλήζηζην ζηελ επνρή καο. Όζν εύθνιε απνδείρηεθε ε αιιαγή 

ηδενινγίαο από πξώελ ζθιεξνππξεληθά ζηειέρε θνκνπληζηηθώλ θνκκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε 

θαη ηα Βαιθάληα πνπ έγηλαλ δεισηηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο λενθηιειεύζεξεο έθδνζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ, 

ηόζν πην πηζαλό θαίλεηαη, ρζεζηλνί ηδενινγηθνί αληίπαινη ηνπ Μαδάξ θαη ηνπ Ννπξί Νηίλν λα 

κεηακνξθσζνύλ ζε όςηκνπο πκλεηέο ηνπο.  

 

Δίλαη, ινηπόλ, ζαθέο όηη βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ γηα λα ηηκήζνπκε ηε κλήκε ησλ ζπκάησλ ηεο 

ζηπγεξήο δνινθνλίαο ζε κηα επνρή πνπ ακθηζβεηείηαη ην λόεκα ηεο ζπζίαο ησλ 49 από δηάθνξεο 
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πιεπξέο. Όρη θπζηθά επζέσο – ε εθηέιεζε απηή θαζ’ εαπηήλ δελ ακθηζβεηείηαη, ζηε ρεηξόηεξε 

πεξίπησζε απιώο απνζησπάηαη. Αιιά πιαγίσο, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο απνδόκεζεο ηνπ πιαηζίνπ 

εληόο ηνπ νπνίνπ ζπληειέζηεθε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ θαη κόλν απνθηά ην λόεκά ηεο ε 

εθηέιεζε ησλ 49. Ζ απνδόκεζε είρε αξρίζεη ζε αλύπνπην ρξόλν, ήδε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, 

θαη εγθαηληάζηεθε επίζεκα από ηε κεηαπνιεκηθή δηθαηνζύλε κηαο ζπκκάρνπ θαη θίιεο ρώξαο, από ηελ 

ίδηα ηε Γεξκαλία. Έηζη π.ρ. ζην απαιιαθηηθό βνύιεπκα κε ην νπνίν ν εηζαγγειέαο ηνπ Μνλάρνπ Dr. 

Haager ζα θιείζεη ζηηο 11.9.1972 ηελ αλάθξηζε γηα ην δήηεκα ηεο Παξακπζηάο, αλάκεζα ζηα άιια 

αλαθέξεη: 

 

«Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ δηεζλέο δίθαην ηεο επνρήο εθείλεο ε εθηέιεζε νκήξσλ σο κέηξν εμηιέσζεο ήηαλ 

ζύλλνκε θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο. Υπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη νη ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο, 

όπσο ε κε ζύιιεςε ησλ δξαζηώλ, ε ηήξεζε ηνπ αλζξσπηζηηθνύ νξίνπ, ε ρσξηθή θαη ρξνληθή ζπλάθεηα 

κεηαμύ ηνπ αδηθήκαηνο θαη ησλ αθνινπζνύλησλ κέηξσλ εμηιέσζεο, ε πξνέιεπζε ηεο εληνιήο γηα ηελ 

πξάμε από κηα κε ππνθείκελε  αξρή, εμαζθαιίδνληαλ.[…]. Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε δίσμε ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο αλζξσπνθηνλίαο έρεη απνθιεηζηεί ήδε από ην 1960, δειαδή αξθεηό 

ρξόλν πξηλ από ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνύ επηβαξπληηθνύ πιηθνύ [από ηηο ειιεληθέο αξρέο] ζηε 

γεξκαληθή πξεζβεία ζηελ Αζήλα»
31

 

 

Σν ίδην είρε θάλεη κεξηθά ρξόληα πξηλ, όπσο είδακε, ν ζπλάδειθόο ηνπ από ηελ εηζαγγειία ηνπ 

Kempten,  Beck, όηαλ ζην επίζεο απαιιαθηηθό βνύιεπκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 49 ζα ππαγάγεη ηελ 

πξάμε ζηελ θαηεγνξία ηεο αλζξσπνθηνλίαο, ώζηε λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο. Απηή 

ήηαλ ε βαζηθή κέζνδνο βάζεη ηεο νπνίαο ε κεηαπνιεκηθή γεξκαληθή δηθαηνζύλε πξνζηάηεςε όινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο γεξκαλνύο αμησκαηηθνύο, ππαμησκαηηθνύο θαη ζηξαηηώηεο πνπ είραλ εκπιαθεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζηελ Διιάδα ζε εγθιήκαηα πνιέκνπ. Από ηνπο 991 γεξκαλνύο δξάζηεο πνπ 

είρε εληνπίζεη κέρξη ην 1948 ην Διιεληθό Δζληθό Γξαθείν Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ σο ππόπηνπο γηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο
32

, ε γεξκαληθή δηθαηνζύλε, πνπ κε ειιεληθό λόκν 

ηνπ 1959 θαηέζηε από ην Ννέκβξην ηνπ έηνπο εθείλνπ κέρξη ην 2010 αξκόδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ, νπδείο πξνζήρζε ζε δίθε θαη νπδείο θαηαδηθάζηεθε.  

 

Δίλαη, βεβαίσο, γλσζηό όηη ε αλαζπγθξόηεζε ηνπ κεηαπνιεκηθνύ γεξκαληθνύ θξάηνπο, έγηλε ζε γεληθέο 

γξακκέο κε ην ίδην πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαζηηθνύ θιάδνπ, θαη όηη νπθ νιίγνη ιεηηνπξγνί 

ηεο δηθαηνζύλεο ζηε Γπηηθή Γεξκαλία ππήξμαλ ελεξγνί ιεηηνπξγνί ηεο ζηξαηησηηθήο δηθαηνζύλεο ηεο 

Βέξκαρη.
33

 Ηδσκέλα από απηή ηε ζθνπηά ηα απαιιαθηηθά βνπιεύκαηα ησλ Beck θαη Haager δελ πξέπεη 

λα εθπιήζζνπλ. Γελ παύνπλ, σζηόζν, λα ζπληζηνύλ ύβξη θαη αζέβεηα πξνο ηε κλήκε ησλ 

δνινθνλεζέλησλ. Ύβξη θαη αζέβεηα, βεβαίσο, πνπ ε ειιεληθή πνιηηεία δπζηπρώο επέηξεςε λα 

εθδεισζνύλ κε ηελ πνιηηηθή θαηεπλαζκνύ πνπ, ύζηεξα από αθόξεηεο εμσηεξηθέο πηέζεηο, εγθαηλίαζε 

από ηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη κεηά απέλαληη ζηα λαδηζηηθά εγθιήκαηα θαη γηα πνιιά ρξόληα ζπλέρηζε λα 
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επηδεηθλύεη, αξλνύκελε ζε ειιεληθά δηθαζηήξηα ηε δηθαηνδνζία λα εθδηθάδνπλ εγθιήκαηα πνιέκνπ ηα 

νπνία – αο ην επηζεκάλνπκε – δελ έρνπλ παξαγξαθεί κε βάζε ην δηεζλέο δίθαην. Αλ νη δπλάκεηο 

απνδόκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαζίαο ηεο εθηέιεζεο ησλ 49 εξγάδνληαη ήδε επί δεθαεηίεο γηα κηα 

ελαιιαθηηθή, ςεπδή, λνεκαηνδόηεζε ηνπ γεγνλόηνο, εκείο έρνπκε ρξένο λα θάλνπκε ην αληίζεην: λα 

επηκέλνπκε θάζε ρξόλν ζην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο ζπζίαο. 

 

Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, 

 

Δίκαζηε εδώ ζήκεξα γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ηελ πξαγκαηηθή λνεκαηνδόηεζε ηεο ζπζίαο ησλ 49 

πνιηηώλ ηεο Παξακπζηάο. Μηα λνεκαηνδόηεζε πνπ άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ 

’50, δεηιά ζηελ αξρή, αιιά αξγόηεξα όιν θαη πην έληνλα, από ην ίδην ην δηάδνρν θξάηνο ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο. Δίκαζηε εδώ γηα λα δηαςεύζνπκε θσλέο ζαλ εθείλε ηνπ πξέζβε ηεο ίδηαο ρώξαο ζηελ 

Διιάδα ην 1960, ν νπνίνο αλαθεξόκελνο  ζην δήηεκα ησλ γεξκαληθώλ απνδεκηώζεσλ δελ δίζηαζε λα 

ζπκβνπιέςεη ηελ πξντζηακέλε ηνπ αξρή σο εμήο: 

 

«Οη Έιιελεο γλσξίδνπλ όηη ν πόιεκνο είλαη ζθιεξόο θαη απαίζηνο, αιιά κεηά ηνλ πόιεκν ην μερλνύλ. 

Όκσο ην μαλαζπκνύληαη επραξίζησο, όηαλ κπνξνύλ κε απηό λα απνζπάζνπλ πιηθά νθέιε»
34

 

Γηαηί βιέπνπκε κε αλεζπρία ηνλ ηειεπηαίν θαηξό αμησκαηνύρνη θαη δεκόζηα πξόζσπα ηεο ζύγρξνλεο 

δεκνθξαηηθήο Γεξκαλίαο λα επαλαιακβάλνπλ,  ελδερνκέλσο κε θνκςόηεξεο δηαηππώζεηο, ηελ ίδηα 

ζθέςε, ην ίδην πλεύκα. Απηό δελ είλαη θαιόο νησλόο γηα ηελ Δπξώπε θαη θαζόινπ θαιόο νδεγόο γηα ηε 

δηαπαηδαγώγεζε ηεο λέαο γεληάο ηεο Δπξώπεο ζηελ εηξήλε. Κακηά νηθνλνκηθή ζπγθπξία ή εμάξηεζε 

δελ κπνξεί λα ππνλνκεύζεη ην λόεκα ηεο ζπζίαο ησλ ζπκάησλ από ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Έρνπκε ρξένο λα ππελζπκίδνπκε δηαξθώο, δηόηη θαίλεηαη πσο 

θάπνηνη επηδηώθνπλ λα μεραζηεί, όηη ε εθηέιεζε ησλ 49 ζηελ Παξακπζηά, ην αηκαηνθύιηζκα ζηε 

Μνπζησηίηζα, ζην Κνκκέλν, ζηα Πέληε Πεγάδηα, ηνπο Λπγγηάδεο, ην Φαλάξη, ζηα Καιάβξπηα, ζην 

Γίζηνκν, ζηε Μεγαιόπνιε, ζην Αιεπνρώξη, ζηελ Καηζαξηαλή, ζην Γνκέληθν, ζηελ Κιεηζνύξα, ζην 

Μεζόβνπλν, ζην Υνξηηάηε, ζηα Αλώγεηα, ζηελ Κάλδαλν θαη ζε εθαηνληάδεο άιιεο καξηπξηθέο 

ηνπνζεζίεο ζηελ Διιάδα, νη ζπιιήςεηο θαη νη ζαλαηώζεηο ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ησλ Αζελώλ, ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Κέξθπξαο, ηεο Άξηαο, ηεο Πξέβεδαο, ηνπ Γηδπκόηεηρνπ, ηεο 

Κνκνηελήο, ηεο Καβάιαο, ηεο Ξάλζεο, ησλ Υαλίσλ, ηεο Ρόδνπ, ηεο Κσ θαη άιισλ ειιεληθώλ πόιεσλ 

δελ ήηαλ πόιεκνο, ν νπνίνο βεβαίσο ζα ζπκθσλήζνπκε όινη όηη είλαη πάληα ζθιεξόο. Ήηαλ εγθιήκαηα 

πνιέκνπ θαη εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην όλνκα κηαο επξσπατθήο ρώξαο, 

ηε δηνίθεζε ηεο νπνίαο είρε αλαιάβεη όρη κε πξαμηθόπεκα αιιά κε εθινγέο κηα επηθίλδπλε θαη 

εγθιεκαηηθή πνιηηηθή παξάηαμε, ην εζληθνζνζηαιηζηηθό θόκκα, θαξπόο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ην λαδηζηηθό 

θξάηνο. Καη δελ πξέπεη λα μερλνύκε θ. Πξέζβε όηη ν γεξκαληθόο ιαόο απαιιάρζεθε από ην θαζεζηώο 

απηό θαη θέξδηζε ηελ ειεπζεξία ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκκάρσλ, κε ηε ζπζία δεθάδσλ ρηιηάδσλ δσώλ 

Διιήλσλ πνιηηώλ. 
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Σν έγθιεκα ηεο Παξακπζηάο, όπσο νη εθαηνληάδεο άιισλ εγθιεκάησλ ζηελ θαηερόκελε Διιάδα, 

έκεηλε έγθιεκα ρσξίο ηηκσξία. Γηαηί όηαλ δηπισκάηεο ηεο ρώξαο πνπ θιεξνλόκεζε ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεηπίσλ ηνπ λαδηζκνύ ζθέθηνληαλ δεκόζηα κε ηνλ ηξόπν πνπ είδακε, ηόηε νη δηθαζηέο ηεο ίδηαο ρώξαο 

δελ είραλ ιόγν λα κελ βαθηίδνπλ ηε δνινθνλία «αλζξσπνθηνλία», πξνθεηκέλνπ ην έγθιεκα ζα 

ζεσξεζεί όηη έρεη παξαγξαθεί. Απηό αθξηβώο έγηλε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Παξακπζηάο. Βεβαίσο αθόκε 

θαη αλ νη Γεξκαλνί αλαθξηηέο είραλ εληνπίζεη ηνπο αμησκαηηθνύο πνπ έδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή 

ηεο ζύιιεςεο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ νκήξσλ, απηνί δελ ζα είραλ πηζαλόηαηα θακία επίπησζε, εθόζνλ 

ε γεληθή «γξακκή» ήηαλ λα ππαρζεί ην έγθιεκα πνιέκνπ ζηελ θαηεγνξία ηεο αλζξσπνθηνλίαο. Γελ 

εληνπίζηεθαλ νη ππαίηηνη, όρη ηόζν γηα λα πξνζηαηεπζνύλ από ελδερόκελε δίθε θαη θαηαδίθε - ηέηνηα 

δίθε θαη θαηαδίθε δελ ππήξμε πνηέ ζηε Γεξκαλία γηα θαλέλα από ηα ειιεληθά νινθαπηώκαηα - αιιά 

γηα λα κελ ελνριεζνύλ κε δπζκελή δεκνζηεύκαηα θαη γηα λα κελ «ηαιαηπσξεζνύλ» νη ρζεζηλνί δξάζηεο 

πνπ είραλ αλειηρζεί κεηαπνιεκηθά ζε πςειά δεκόζηα αμηώκαηα. Έλαο από απηνύο, ην θεληξηθό 

πξόζσπν ζηελ ππόζεζε ηεο Παξακπζηάο, ν πνιπγξαθόηαηνο ζπληάθηεο εγρεηξηδίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηεο λαδηζηηθήο λενιαίαο
35

, ζηελόο θίινο ηνπ Ννπξί θαη ηνπ Ρεηδέπ Νηίλν θαη πξνζσπηθόο 

θηινμελνύκελόο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηε Μαγλεζία ηεο Σνπξθίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 60
36

, 

έλαο από ηνπο πην ζθιεξνύο θαλαηηθνύο εζληθνζνζηαιηζηέο αμησκαηηθνύο ηεο Βέξκαρη, ν 

ζπληαγκαηάξρεο Josef Remold, ζα θαηαιάβεη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ αηρκαισζία ζηε Ρσζία
37

 

ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Άκεζεο Γξάζεο ηνπ Μνλάρνπ
38

. Καη ελνριεηηθά δεκνζηεύκαηα από ηνλ 

θξηηηθό γεξκαληθό ηύπν ζηε Γεξκαλία εθείλεο ηεο επνρήο γηα λαδί αμησκαηηθνύο ππήξμαλ, όπσο 

ππάξρνπλ θαη ζήκεξα.  Γηαηί εθηόο από ηνπο γεξκαλνύο δηπισκάηεο θαη ηνπο δηθαζηέο ηύπνπ Seelos, 

Beck θαη Haager, ππάξρεη θαη κηα άιιε Γεξκαλία. Τπήξραλ θαη ππάξρνπλ εθείλνη πνπ αλαγλσξίδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο πξάμεο θαη ηελ θαηαδηθάδνπλ απεξίθξαζηα σο δνινθνλία κε θξαηηθή 

εληνιή. Δίκαζηε εδώ ζήκεξα καδί κε όινπο απηνύο γηα λα επηβεβαηώζνπκε ηε ζέζε καο απέλαληη ζηελ 

απερζή πξάμε ηεο εθηέιεζεο ησλ 49 ακάρσλ σο πξντόλ ζπλεξγαζίαο γεξκαλώλ ζηξαηησηηθώλ πνπ 

δξνύζαλ ελ νλόκαηη ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, θαη Σζάκεδσλ ζπλεξγαηώλ ηνπο πνπ δξνύζαλ ελ 

νλόκαηη ηεο Μεγάιεο Αιβαλίαο. Δλώλνπκε καδί κε απηνύο ηε θσλή καο γηα λα πνύκε όηη ε εθηέιεζε 

ησλ 49 δελ ήηαλ αηύρεκα, νύηε απιώο αλζξσπνθηνλία. Ήηαλ θαζαξή δνινθνλία, «plain murder”, όπσο 

νξζά απνθάλζεθε ην δηεζλέο δηθαζηήξην ηεο Νπξεκβέξγεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθηειέζεσλ νκήξσλ από 

ηα ζηξαηεύκαηα θαηνρήο
39

. Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο ζεκεξηλήο Γεξκαλίαο γηα ην έγθιεκα απηό 

είλαη έλα δήηεκα αλνηρηό, αιιά είλαη άιιεο ηάμεσο δήηεκα. Γελ είκαζηε εδώ ζήκεξα γηα λα 

απαηηήζνπκε απνδεκηώζεηο. Τπάξρνπλ θαηαιιειόηεξνη ρώξνη όπνπ ηίζεληαη θαη πξέπεη λα ηίζεληαη 

παξόκνηα δεηήκαηα. Κάλνπκε έλα κλεκόζπλν εηξήλεο, επηβεβαηώλνπκε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ 49 ακάρσλ ηεο πόιεο θαη ησλ εθαηνληάδσλ άιισλ ακάρσλ ηεο Θεζπξσηίαο σο 

εγθιεκάησλ πνιέκνπ, σο νξόζεκνπ γηα ηελ εζηθή θαη πνιηηηθή παηδεία ηεο λέαο γεληάο, σο βαζηθνύ 

ζπζηαηηθνύ ηεο αγσγήο γηα ηελ εηξήλε. 
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Γηα ηηο γεληέο κεηά ηνλ επηέκβξε ηνπ 1943 ε εθηέιεζε ησλ 49 είλαη ζύκβνιν γηα βαζηθέο αμίεο αιιά 

θαη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκό. Φέξλνπκε θάζε ρξόλν ηε κέξα απηή ζηε κλήκε καο ηνπο 

δνινθνλεκέλνπο ζπκπαηξηώηεο, κεηαμύ ησλ άιισλ θαη γηα λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε δηαπαηδαγώγεζεο 

ηεο λέαο γεληάο ζηελ εηξήλε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο θαη όινπ ηνπ θόζκνπ. Σν 

κλεκόζπλν απηό καο δίλεη όκσο θαη κηα επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύκε γύξσ από ην λόεκα ηεο 

Δπξώπεο, γηα ην πνηα Δπξώπε νξακαηηδόκαζηε. Γηαηί γηα Δπξώπε έθαλε ιόγν θαη ν αξρεγόο ησλ 

θαηνρηθώλ δπλάκεσλ πνπ νξγάλσζαλ ηελ εθηέιεζε ησλ 49, ν Αδόιθνο Υίηιεξ. «Νέα Δπξώπε» ήηαλ, 

άιισζηε, ν ηίηινο θαζεζησηηθήο εθεκεξίδαο ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο, ε νπνία 

πξνπαγάλδηδε κηα λέα Δπξώπε ππό λαδηζηηθή θπξηαξρία. Ο Υίηιεξ ήηαλ ζαθήο. Ήζειε κηα 

εζληθνζνζηαιηζηηθή Δπξώπε κε αλώηεξνπο θαη θαηώηεξνπο ιανύο, κε Άξηνπο πνπ ζα δηνηθνύλ  θαη 

παξαθαηηαλνύο πνπ ζα εξγάδνληαη, θαη βεβαίσο κηα Δπξώπε ρσξίο Δβξαίνπο, Σζηγγάλνπο θαη 

αλάπεξνπο. Απηνί πνπ ζηάζεθαλ απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ, πνηνλ θόζκν άξαγε νξακαηίδνληαλ; Πνηα 

Δπξώπε καο δείρλνπλ κε ηελ πξάμε ηνπο νη 49; Μηα Δπξώπε κήπσο ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

ηεο  θαηαλαισηηθήο εππξέπεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ζηεηξόηεηαο; Μηα Δπξώπε πνπ δελ έρεη ηε δύλακε 

λα δεη ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά ελδηαθέξεηαη γηα ην ζύζηεκα θαη ηνπο ζηαηηζηηθνύο ηνπ 

δείθηεο; Μηα Δπξώπε ηνπ αδπζώπεηνπ αληαγσληζκνύ ησλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ κε εμ αξρήο 

θεξδηζκέλνπο θαη εμ αξρήο ρακέλνπο Δπξσπαίνπο, κε Δπξσπαίνπο πνπ δνπλ κε αμηνπξέπεηα θαη 

Δπξσπαίνπο πνπ δνπλ εμαζιησκέλνη; Μηα Δπξώπε ηνπ ηδόγνπ, όπνπ θάπνηνη ιίγνη απνθηνύλ ακύζεηα 

πινύηε ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ηίπνηε ζηελ θνηλσλία, θαη όπνπ πνιιά εθαηνκκύξηα πνιηηώλ βξίζθνληαη 

ζην νηθνλνκηθό πεξηζώξην παξόηη εξγάδνληαη ή είλαη δηαηεζεηκέλνη λα εξγαζηνύλ, αιιά δελ βξίζθνπλ 

εξγαζία; Οη 49 θαη καδί ηνπο νη δεθάδεο ρηιηάδεο εθηειεζκέλνη ηεο θαηερόκελεο Διιάδαο, ζύκαηα ηεο 

θαζηζηηθήο θαη ηεο  λαδηζηηθήο ζεξησδίαο, έβαιαλ κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή ην δηθό ηνπο ιηζαξάθη γηα 

ηελ νηθνδόκεζε κηαο νπκαληζηηθήο Δπξώπεο, κηαο Δπξώπεο πνπ πηζηεύεη ζηνλ άλζξσπν, θαη όρη ζηελ 

ηζρύ θαη ζην ρξήκα, σο ππέξηαηε αμία. Ο ζηόρνο απηόο όρη κόλν δελ έρεη αθόκε επηηεπρζεί, αιιά 

θηλδπλεύνπκε λα ηνλ ππνθαηαζηήζνπκε κε άιινπο πνπ δελ αμίδεη λα ηνπο επηδηώθεη θαλείο. Σν ρξένο 

καο απέλαληη ζηνπο 49 είλαη λα κελ επηηξέςνπκε ηελ αιινίσζε απηνύ ηνπ ζηόρνπ θαη λα ζπλερίζνπκε 

κέζα από ηε ζπλεξγαζία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ιαώλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ. 

 

Αο είλαη αησλία ε κλήκε ηνπο. 
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1
 Σν παξόλ θείκελν απνηειεί εκπινπηηζκέλε κνξθή ηεο νκηιίαο ηνπ ζπγγξαθέα ζηηο 29.9.2011 ζηελ Παξακπζηά, ζην πιαίζην 

ησλ εθδειώζεσλ κλήκεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 49 ακάρσλ πνιηηώλ ηεο πόιεο από ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο ζηηο 29.9.1943. 
2
 ηηο 10.9.1943 ν ζηξαηεγόο Lanz γλσζηνπνηεί ζηνλ πιεζπζκό ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Διιάδαο όηη κεηά ηνλ 

αθνπιηζκό ησλ Ηηαιώλ ηζρύνπλ λένη θαλόλεο ηνπο νπνίνπο ζέηεη πιένλ ε αξκόδηα γεξκαληθή ζηξαηησηηθή αξρή. Έλαο από 

απηνύο είλαη θαη ε εθηέιεζε δέθα Διιήλσλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ηξαπκαηηζκνύ ελόο Γεξκαλνύ ζηξαηηώηε. 
3
 ηηο 13.9.1943 ε 1. Μεξαξρία εθδίδεη εηδηθή νδεγία ζύκθσλα κε ηελ νπνία «um die fortgesetzten Überfälle auf 

Wehrmachtskolonen und Wehrmachtsangehörige energisch entgegenzutreten, wird befohlen, dass ab 20.8.43 für jeden durch 

Banden oder Zivilisten getöteten oder verletzten deutschen Soldaten 10 Griechen aus allen Bevölkerungsschichten zu 

erschiessen sind. Dieser Befehl muss zur Erreichung einer abschreckenden Wirkung mit aller Konsequenz durchgeführt 

werden“. Βι. Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234, ζει. 229. 
4
 Bundesarchiv Militaerachiv Freiburg, http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/dienstorte/freiburg/index.html.de  

5
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234, ζει. 230. 

6
 Βι. Γθόηνβνο 2007. 

7
 Πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή δηαηαγή ηεο 7.12.1941 ηνπ Αξρεγείνπ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ νπνία 

εμεηδηθεύεηαη πξνεγνύκελε νδεγία ηνπ Υίηιεξ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο. Βι. BA-MA 

Freiburg, RW 4/721. ηηο 16.12.1942 εθδίδεηαη ε επίζεο γλσζηή δηαηαγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ «ζπκκνξηώλ» 

(‘Bandenbefehl’), ζηελ νπνία ην γεξκαληθό Αξρεγείν Δλόπισλ Γπλάκεσλ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε όρη κόλνλ ακάρσλ 

αλδξώλ, αιιά θαη παηδηώλ θαη γπλαηθώλ ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ αληηπνίλσλ. Ζ ίδηα δηαηαγή επίζεο απαιιάζζεη ηνπο 

δξάζηεο από πηζαλέο δηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο, πξνζηαηεύνληαο εμ αξρήο ηνπο εγθιεκαηίεο από ελδερόκελεο πνηλέο:  “Wenn 

dieser Kampf gegen dia Banden sowohl im Osten wie auf dem Balkan nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so 

reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Mitteln nicht mehr aus, um dieser Pest Herr zu warden. Die Truppe ist daher 

berechtigt, in diesem Kampf auch gegen Frauen und Kinder jεdes Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt.[…] 

Kein in der Bandenbekämpfung eingesetzter Deutscher Soldat darf wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die Banden und 

ihre Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft gezogen warden.” Βι. Rondholz 2011: 24. 
8
 ηελ θαηάζεζε πνπ δίλεη ν ζηξαηεγόο Εέξβαο ζηα πιαίζηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ 

Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ γηα ηα εγθιήκαηα ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζηελ Ήπεηξν θαη εηδηθά ζηε Θεζπξσηία ζηηο 8.5.1947 ζα 

ζεκεηώζεη όηη πνιιέο από ηηο εληνιέο ησλ γεξκαλώλ αμησκαηηθώλ γηα εθηειέζεηο ακάρσλ δίλνληαλ πξνθνξηθά, γηα λα κελ 

αθήλνπλ γξαθεηνθξαηηθά ίρλε ηα ελ ιόγσ εγθιήκαηα. Βι. Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234, ζει. 115. 
9
 Βι. BA-MA Freiburg, RH 28-1/115. 

10
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17235, ζει. 136. 

11
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234, ζει. 73. 

12
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17235, ζει. 136. 

13
 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17235, ζει. 110. 

14
 Με ηελ απόθαζή ηνπ 344/23.5.1946 ην Δηδηθό Γηθαζηήξην Γσζηιόγσλ ζηα Ησάλληλα θαηαδίθαζε εξήκελ κηα ζεηξά από 

Έιιελεο πνιίηεο ηεο πεξηόδνπ ηεο θαηνρήο νη νπνίνη θξίζεθαλ έλνρνη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εγθιήκαηα ελαληίνλ ηεο δσήο, 

ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ζπκπαηξησηώλ ηνπο θαη γηα εγθιήκαηα εζράηεο πξνδνζίαο. 
15

 Ζ πνιηηηθή αληηπνίλσλ ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο δύλακεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ζπζηεκαηηθή θαη εθηεηακέλε. Βαζηδόηαλ 

ζην δόγκα ηεο παξάιπζεο ησλ αληαξηηθώλ θηλεκάησλ κέζσ ηεο πξόθιεζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βιάβεο ζηνπο ακάρνπο. 

Βι. Xylander 1989, Droulia/Fleischer 1999, Meyer 1999, 2002, Ueberschär 2003, 2008, Gotovos 2009, Rondholz 2011.  
16

 Βι. Poeppel/von Hase 1998. 
17

 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17235, Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234. 
18

 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17235. 
19

 Ζ δίθε απηή αθνξνύζε ηε δηθαζηηθή δηεξεύλεζε ησλ εθηειέζεσλ ακάρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο όκεξνη γηα ηνλ 

«ζπλεηηζκό» ησλ πιεζπζκώλ ζηηο θαηερόκελεο ρώξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηεξίδνπλ ην 

αληάξηηθν θίλεκα. 
20

 Zentrale Stelle Ludwigsburg, B 162/17234, ζει. 236.  
21

 Ο Kokott, έλαο ππαμησκαηηθόο ηνπ ιόρνπ δηνηθήζεσο ηεο 631 Μνίξαο Ππξνβνιηθνύ θαίλεηαη όηη γλσξίδεη αξθεηά γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ 49 θαη πάλησο γλσξίδεη όηη ν ηόηε δηνηθεηήο ηνπ εκπιέθεηαη ζηελ ππόζεζε απηή. Ήδε από ην 1949 επηρεηξεί λα 

αμηνπνηήζεη δεόλησο ηελ γλώζε ηνπ απηή, δεηώληαο ρξεκαηηθά πνζά από ηνλ δηνηθεηή ηνπ κε ηε κνξθή δαλείσλ. Ζ 

ηειεπηαία ηνπ ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Hindelang γξάθεηαη ζηηο 2.2.1958, ζε κηα επνρή πνπ ε ζύιιεςε θαη ε θπιάθηζε 

http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/dienstorte/freiburg/index.html.de
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ηνπ Max Merten, ζπκβνύινπ ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο ηεο θαηερόκελεο Θεζζαινλίθεο θαη ππεπζύλνπ γηα ηηο ζπιιήςεηο θαη 

ηηο εθηνπίζεηο ησλ Δβξαίσλ ηεο πόιεο απηήο ζηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ ηνπ Auschwitz-Birkenau, πξνθαιεί ζάιν ζε Γεξκαλία 

θαη Διιάδα θαη δνθηκάδεη ζνβαξά ηηο ειιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο. Ο  Merten δηθάζηεθε από ειιεληθό δηθαζηήξην ην 1959 θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε θάζεηξμε 25 εηώλ. Ωζηόζν θαη’ εθαξκνγήλ εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ ςεθηζκέλνπ λόκνπ εθδόζεθε 

κεηά ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ζηε Γεξκαλία γηα λα δηεξεπλεζεί ε ππόζεζή ηνπ από ηε γεξκαληθή δηθαηνζύλε. Ζ δηεξεύλεζε 

απηή θαηέιεμε ζηελ αζώσζή ηνπ. Βι. http://hcc.haifa.ac.il/Departments/greece/events/holocaust_greece/Samuel_Hassid.pdf 

, http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=968376908&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=968376908.pdf .  
22

 Κξηηηθή ζηε κεηαπνιεκηθή δηθαηνζύλε γηα ηνπο ρεηξηζκνύο ηεο ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε δηθαηνζύλεο γηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ έρεη αζθεζεί γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ πνπ έδξαζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο. Βι. Rondholz,  
23

 Λίγεο κέξεο πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ ακάρσλ ηεο Παξακπζηάο ν ππεύζπλνο ηνπ 2
νπ

 γξαθείνπ ηεο 1. Μεξαξρίαο, Dr. 

Rothfuchs, ελεκεξώλεη ηνλ θξνύξαξρν ηεο Παξακπζηάο γηα ηελ επηθείκελε άθημε ηνπ λένπ κεηξνπνιίηε (Γσξόζενπ) κε 

θνξηίν ηξνθίκσλ ηνπ Γηεζλνύο Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη ηνπ δίλεη νδεγίεο γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε όισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

κεηξνπνιίηε, θαζώο ν θιήξνο – γξάθεη ν Rothfuchs – «δελ έρεη δώζεη κέρξη ζήκεξα δείγκαηα αθνζίσζεο ζηε γεξκαληθή 

αξρή». ε γεληθέο γξακκέο ε εθηίκεζε ηνπ Rothfuchs ήηαλ ξεαιηζηηθή, παξά ηηο ζπλεζηζκέλεο ζε ππεξεζίεο απηνύ ηνπ 

ηύπνπ ππεξβνιέο θαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ θηλδύλσλ. Γη απηό θαη ζε ζπλεξγαζία κε έλα άιιν πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ηελ 

ππνγξαθή ζπλαληά θαλείο πνιύ ζπρλά ζηα αξρεία ηεο Μεξαξρίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Μπζηηθήο 

ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο ζηα Ησάλληλα  θαη ππεύζπλν γηα δεηήκαηα θαηαζθνπείαο θαη θαηαπνιέκεζεο αληαξηώλ ζε όιε ηε 

δώλε επηρεηξήζεσλ ηνπ 22. ώκαηνο ηξαηνύ Paul Haertel, δελ ζα επηηξέςεη ζηνλ λέν επίζθνπν ηεο Παξακπζηάο Γσξόζεν 

λα ηαμηδέςεη από ηα Ησάλληλα ζηελ Παξακπζηά ηηο θξίζηκεο κέξεο. Ο ίδηνο ν Γσξόζενο ήηαλ άγλσζηνο ζηε γεξκαληθή 
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