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αναλαμβάνει ή Βρεταννία να πολεμήσει για τήν απελευθέρωση της Ελλάδας 
δεν οφείλεται σέ ενέργειες τού Τσουδερού. Είναι βρεταννική πρωτοβουλία 
για νά μειώσει τήν άσχημη εντύπωση πού προκαλεί ή απόρριψη της πρό
τασης για συμμαχία τού Τσουδερού. Ή πρωτοβουλία αυτή δεν στερείται 
βέβαια καί πολιτικής σημασίας, κυρίως επειδή λείπουν παρόμοιες βρεταν¬ 
νικές δεσμεύσεις. 

Αυτό πού βασικά επιτυγχάνει ό Τσουδερός είναι νά ενισχυθεί προ
σωπικά ή θέση του, Ιδιαίτερα μέ τή δημοσιότητα πού δίνεται στην υπογραφή 
της συμφωνίας· καί πάλι όμως όχι στό βαθμό πού θα το επιτύγχανε αν υπέ
γραφε μια πολιτική συμμαχία. 

Ή στρατιωτική αυτή συμφωνία προνοεί για τον εξοπλισμό καί τήν 
εκπαίδευση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, γεγονός οπωσδήποτε θετικό. 
Ή σημασία του όμως πρέπει νά συνεκτιμηθεί καί μέ τό ότι κατά τή φάση 

τού πολέμου πού υπογράφεται ή συμφωνία αυτή οί Βρεταννοί έχουν ακόμα 
ανάγκη τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1941 - 1944* 

1. Ή κατάπνιξη της «εξέγερσης» στην γερμανοκρατούμενη ελληνική 
Μακεδονία, Σεπτ . - Οκτ. 1941. 

Ή απαρχή τής εξιστόρησης τού ελληνικού αντάρτικου αγώνα καθορί
ζεται συνήθως, σύμφωνα μέ τίς πολιτικές συμπάθειες τού εκάστοτε συγγρα
φέα, μέ τήν έξοδο στό βουνό τού Α ρ η Βελουχιώτη ή τού Ν. Ζέρβα (Μάιος 

* Τά δύο αυτά άρθρα πηγάζουν από μία δεκαετή σχεδόν ερευνητική δουλειά 
πάνω στην πολυτάραχη ελληνική ιστορία τού 1941 -1944. Βασισμένη στό υλικό 
αυτό εκδίδεται προσεχώς μία δίτομη διατριβή στή γερμανική (Lang, Frankfurt) 
καί στην ελληνική (Παπαζήσης, Αθήνα), αφήνοντας όμως περιθώρια καί για ξε
χωριστές μελέτες γύρω άπό είδικώτερα θέματα όπως τα παρόντα. 

Συντομογραφίες: Α.Κ. : Armeekorps (Σώμα Στρατού). ΑΟ : Abwehroffizier (α
ξιωματικός Β' Γραφείου. Bfh : Befehlshaber (Στρατιωτικός Διοικητής), g : geheim 
(μυστικό). Geb. Div. : Gebirgs-Division (Ορεινή Μεραρχία). gK-Chefs. : geheime 
Kommandosache-Chefsache (άκρως απόρρητο). Hgr: Heeresgruppe (Τμήμα Στρατιάς), 
ήμ. : ημερήσιος. Ιa.· Διευθυντής Α' 'Επιτελικού Γραφείου. Ιe: Διευθυντής Β' Επι
τελικού Γραφείου. I.D. : Infanterie-Division (Μεραρχία Πεζικού). Jg. Rgt. : Jäger¬ 
Regiment Σύνταγμα Καταδρομών). OKW : Oberkommando der Wehrmacht (Ανώτ. 
Αρχηγείο 'Ενόπλων Δυνάμεων. Τ.Α. : Τάγματα Ασφαλείας. WBSO : Wehrmachts
befehlshaber Südost (Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής ΝΑ Ευρώπης. WFSt. Wehr¬ 
machtsführungsstab (Ανώτατο Επιτελείο, τού OKW). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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καί Ιούλιος 1942 αντίστοιχα). 
Λίγα είναι γνωστά για τίς ομάδες πού ξεκίνησαν ήδη άπό το πρώτο 

φθινόπωρο τής Κατοχής στην Κεντρική Μακεδονία, πρίν ιδρυθούν καν 
οι σημαντικότερες αντιστασιακές οργανώσεις ΕΑΜ καί ΕΔΕΣ. Εκτός άπό 

μερικά αριθμητικά δεδομένα, ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν καί για τίς 
αιματηρές συνέπειες αυτού τού ξεκινήματος. 

Ύστερα άπό απόφαση τού Γραφείου Μακεδονίας - Θράκης τού ΚΚΕ 
για προώθηση τής ένοπλης πάλης, εμφανίστηκε τον Αύγουστο τού 1941 ή 
ομάδα «Οδ. Ανδρούτσος» στην επαρχία Βισαλτίας (περιοχή Νιγρίτας), καί 
ακολούθησε στο νομό Κιλκίς ό «Αθ. Διάκος». 'Ιδιαίτερα ό «Ανδρούτσος» 
— αποτελούμενος κυρίως άπό παλαιούς αριστερούς, άλλα «παρασύρας καί 
τινας έθνικιστάς», άρχισε τίς «βουλγαροκομμουνιστικές επαναστατικές εκδη
λώσεις» Χ μέ αφοπλισμό διαφόρων Σταθμών Χωροφυλακής σέ χωριά τής 
δυτικής όχθης τού Στρυμόνα, ό όποιος τότε χώριζε τήν γερμανική άπό τήν 
βουλγαρική ζώνη κατοχής. Αποθήκες μέ τρόφιμα πού προορίζονταν για 
τήν Αθήνα, παραβιάζονται καί μοιράζονται στον πληθυσμό τών περιοχών 
εκείνων. Πάνω σέ γερμανικές άφίσσες κολλοΰνται οί φωτογραφίες τών 
Stalin καί Thälmann (αρχηγού ΚΚ Γερμανίας). Παρόμοια δράση παρου
σιάζει ό «Διάκος» πού στις 13.9.41 ανατινάζει μία γέφυρα καί στις 22.9 στήνει 
ενέδρα σέ στρατιωτικό αυτοκίνητο, σκοτώνει δυο άπό τους επιβάτες Γερ
μανούς καί τραυματίζει τον τρίτο 2. 

"Υστερα άπ' αυτά ό στρατηγός Folttmann, Διοικητής τής 164 Μεραρχίας 
Πεζικού καί αρμόδιος για τήν γερμανοκρατούμενη ζώνη τής Μακεδονίας, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μία σκληρή καί κεραυνοβόλα επέμβαση 
θάταν μακροπρόθεσμα προτιμότερη για τή γερμανική θέση άπό «ημίμετρα 
που εγκυμονούσαν απειλητικές εξελίξεις»^. 

Μια νέα ενέδρα τών ανταρτών φαίνεται νά δικαιώνει αυτή τήν άποψη, 
ή οποία ενισχύεται μάλιστα άπό διαταγές τού ίδιου τού Hitler καί τού στρα
τάρχη List (Ανωτάτου Διοικητή Βαλκανίων) πού τονίζουν ότι ενδεχόμενες 
αναταραχές θάπρεπε «να παταχθούν με όσο το δυνατόν σκληρότερα μέτρα» 4. 

1. Α θ α ν . Ί . Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ , Ή κατοχή έν Μακεδονία, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 
1949, σ. 19 - 20. 

2. Militärarchiv Freiburg (Γερμ. Στρατιωτικό Αρχείο = ΜΑ), φάκ. 15947/1: 164 
I. D., Ia / Ic, αναφορές 19.9, 7.10, 8.10.41, κ.ά. — Θ α ν ά σ η ς Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς , Στα 
Μακεδονικά βουνά. Τό 30ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, Γενεύη 1971, σ. 24—Α. καί Κ. Για¬ 
κουσίδης, Από τα πρώτα χτυπήματα κατά τών Γερμανών, Εθνική Αντίσταση [έκδ. 
Πράγας], τχ. 2, Αύγ. 1962, σ. 89. 

3. ΜΑ, φάκ. 15947/1: 164 I.D., Ιa, έκθ. δράσης 8.10.41 κ.ά. 
4. ΜΑ, φάκ. 17729/4: Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wermacht, 16.9. 

41 (OKW / WFSt / I-I Op / Nr. 44 1538 / 41 gK-Chefs.) Wehrmachtsbefehlshaber Südost, 4. 
10.41 φάκ. 15947/1:164 I.D., Ia, έκθ. δράσης 20.10.41. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Τό τίμημα των αντάρτικων δραστηριοτήτων πληρώνουν καμιά δεκαριά 
χωριά, Ιδιαίτερα τά Α ν ω και Κάτω Κερδύλλια καθώς και τό Μεσοβούνι, 
όπου εκτελέστηκαν αντίστοιχα 207, καί 142 άρρενες ηλικίας ανάμεσα 
16-60 χρονών 5. 

Για ευνόητους λόγους λείπουν σχεδόν τελείως οί λεπτομέρειες τών 
σφαγών β— ιδιαίτερα για τά άλλα χωριά. Σχετικά στοιχεία διέθετε Οπωσ
δήποτε ό τότε Γεν. Επιθεωρητής τών νομαρχιών Μακεδονίας, πού αρκέ
σθηκε όμως νά «αποκαλύψει» ποιοι προκαλούσαν τά γεγονότα αυτά : 
Εξηκριβώθη ότι οι εμφανισθέντες εκεί ένοπλοι [του "Διάκου»] ήσαν Βούλγα
ροι Κομμουνισταί, προερχόμενοι εκ Ρωσσίας καί ριφθέντες από ρωσσικού 
αεροπλάνου δι' αλεξιπτώτων.» 7 

Πιο αξιόπιστη είναι ή χειρόγραφη έκθεση (προς έμενα) τού Γερμανού 
εργάτη Willy Η. πού υπηρετούσε τότε σαν δεκανέας στό 382 Σύνταγμα Πεζι
κού. Μέ εκπληκτική σαφήνεια καί γλαφυρότητα εξιστορεί τά γεγονότα πού 

τού έμειναν ανεξίτηλα στή μνήμη 8— σ' αντίθεση άπό μερικούς ανώτερους 
καί ανώτατους στρατιωτικούς πού «δεν ενθυμούνται» καν ολοκαυτώματα 
πολύ μεγαλύτερης κλίμακας ή πού προσπαθούν νά τά συγκαλύψουν ή ε
ξωραΐσουν κάτω άπό φραστικές περιστροφές. 

Τό δεύτερο επεισόδιο (καί πρώτο αιματηρό) στις αναμνήσεις τού W. 
Η. συνέβη στό Καλόκαστρο Βισαλτίας στις 20 Οκτωβρίου, τό τρίτο στις 
25 Οκτωβρίου στην Κυδωνιά ή στό Κλειστό (νομός Κιλκίς) πού μαζύ μέ 
τό γειτονικό Αμπελόφυτο θρήνησαν συνολικά τουλάχιστο 67 νεκρούς 9. 
Αφηγείται ό Willy Η.: 

κ...Επέστρεψα άπό την αδειά μου και έφθασα γύρω στις 15.10.41 στή 
Θεσσαλονίκη στο λόχο μου. Τήν μεθεπομένη νύχτα στις 11 το βράδυ συναγερμός 

5. ΜΑ, φακ. 15947/1: 164 I.D., Ic, εκθέσεις 21/24/28.10.41 κ.ά. Στις έλλ. πηγές 
αναφέρονται συνήθως 215 (ή 222) καί 135 θύματα αντίστοιχα: Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ί . Μ α γ 
κ ρ ι ώ τ η ς , Θυσίαι της 'Ελλάδος καί εγκλήματα κατοχής κατά τά ετη 1941 -1944, Αθήνα 
1949, σ. 105 -106.— Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ά ρ α ς , Αγώνες καί διωγμοί, Αθήνα 1964, σ. 59 κ.ά. 

6. Σύντομες περιγραφές υπάρχουν μόνο γιά τήν καταστροφή τών Κερδυλλίων 
( Κ ω ν σ τ α ν τ ά ρ α ς , σ. 57 κ.έ.) καί τού Μεσοβουνίου (Εθνική Αντίσταση, τχ. 1, σ. 
58 κ.έ.— Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ , τόμ. Α', σ. 22 - 23). Τό Μεσόβουνο (Βερμίου) είναι ωστόσο 
ξεχωριστή περίπτωση. εκεί δρούσε ή προεαμική οργάνωση «Ελευθερία», πού αρχικά 
είχε συνδεθεί μέ τον Δημ. Ψαρρό, κατοπινό Διοικητή τού 5/42 Συντάγματος της ΕΚΚΑ. 

7. Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ , τόμ. Α', σ. 22. 
8. Οί απαντήσεις του σέ διάφορες παραπειστικές ερωτήσεις μ' έπεισαν ότι ό τότε 

21 χρονών W. Η. έγραψε μέ καλή πίστη. Από φόβο ενδεχομένων αντιδράσεων μέ παρα
κάλεσε νά μήν αποκαλύψω τό πλήρες ονομά του. Μέ διαβεβαίωσε όμως οτι «αν παραστεί 
ανάγκη, θα επιβεβαιώσω όσα εχω γράψει» (γράμμα W. Η., 17.5.71). 

9. ΜΑ, φάκ. 15947/1: 164 I.D., le, έκθ. 28.10.41 — Ό Δ. Μ α γ κ ρ ι ώ τ η ς (σ. 106) 
αναφέρει μόνο 18 τουφεκισμούς στό Αμπελόφυτο- οϊ έαμικές πηγές αναφέρουν συνολικά 
96 νεκρούς, άπ' αυτούς 53 ονομαστικά ( Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς , σ. 29). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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... Μας φόρτωσαν στα καμιόνια χωρίς νά ξέρουμε γιατί. Για παρτι¬ 
ζάνικη δράση δέν είχαμε ακούσει ακόμα τίποτε. Τά χαράματα μπήκαμε σ' 
'ένα ορεινό χωριό και μόλις εκεί πληροφορηθήκαμε περί τίνος πρόκειται. Ό 
διερμηνέας μας ρώτησε τον δήμαρχο και μετά υπέδειξε σε ποια σπίτια α
πουσίαζαν οι άνδρες· Αυτά τά σπίτια άδειάστηκαν αμέσως από τους υπό
λοιπους ένοικους και μετά πυρπολήθηκαν. "Οσο θυμάμαι ήταν τρία τέτοια 
σπίτια στο «δικό μας» χωριό. Μάθαμε ότι χαφιέδες είχαν πριν κατασκοπεύ
σει εκείνα τά μέρη. 

Μέρες αργότερα μας φόρτωσαν πάλα τά χαράματα στα καμιόνια. Μας 
ακολούθησε κι' ενα άλλο όχημα. Πληροφορηθήκαμε πώς οι επιβάτες του ή
ταν κρατούμενοι από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης, τους όποιους πήγαιναν 
γιά εκτέλεση σ' ενα προκαθορισμένο τόπο, όπου — όπως ειπώθηκε — είχαν 
σκοτωθεί 2 Γερμανοί φαντάροι άπο παρτιζάνους. "Οταν κατεβήκαμε άπό τά 
φορτηγά, είμαστε εξω άπό τό χωριό - Ό λόχος μας έπρεπε νά σχηματίσει 
ενα μεγάλο τετράγωνο γύρω άπό δυο δέντρα. "Ανδρες της [γερμ.] Στρατιω
τικής Χωροφυλακής [Feldgendarmerie], πού φρουρούσαν τους κρατούμενους, 
ένωσαν τις διχάλες αυτών των δέντρων μ' ενα δοκάρι στο όποιο κρέμασαν 
σχοινιά. Οι κάτοικοι τοϋ χωριού έπρεπε να παρακολουθούν τη σκηνή. 

Μόλις έφθασαν οι δυο πρώτοι όμηροι κάτω από τό δοκάρι, τους βάλανε 
τη θηλειά γύρω άπό τόν λαιμό. Ταυτόχρονα έλυσε ό φρουρός τις χειροπέδες 
με τις όποιες ήταν δεμένοι χέρι με χέρι οι κρατούμενοι. 

Την ίδια στιγμή ό ένας όμηρος έβγαλε τήν θηλειά άπό τό κεφάλι του 
και διέσπασε τόν κλοιό μας. Ό Διοικητής της πρώτης διμοιρίας, ανθυπολο
χαγός Tümmler κι εγώ τρέξαμε άπό πίσω, ρίξαμε και μερικούς πυροβο
λισμούς. 

'Αναστατωμένοι καθώς είμαστε, δέν τόν πετύχαμε όμως, κι έτσι αυτός 
ό άνθρωπος μπόρεσε νά ξεφύγει.... "Οταν επιστρέψαμε, οι υπόλοιποι όμηροι 
εΐχαν κρεμαστεί. "Αν θυμάμαι καλά, ήταν εννέα άνδρες και διατάχθηκε νά 
μήν κατεβαστούν πριν ενα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

"Υστερα άπό μερικές μέρες, ξανά λίγο πριν άπό τά μεσάνυχτα, σήμανε 
νέος συναγερμός. Τά χαράματα ό λόχος μας περικύκλωσε ενα ορεινό χωριό 
και δόθηκε εντολή να πιαστούν όλοι οι άνδρες ανάμεσα 16 και 65 10 χρονών. 
Αυτοί οι άνδρες — ήταν 35 — κλείστηκαν στο ξωκλήσι πού ήταν στην άκρη 
τοϋ χωριού. Τά γυναικόπαιδα διατάχθηκαν νά φορτώσουν τά κάρα με τά υ
πάρχοντα τους και νά εγκαταλείψουν τό χωριό μέχρι τις 10 τό πρωί. Τότε 
αποδείχθηκε πώς ενα αγόρι κάτω άπό τά 16 ήταν ανάμεσα στους κρατού
μενους' αφέθηκε ελεύθερο γιά νά ακολουθήσει τους άλλους πού εΐχαν ήδη 
αποχωρήσει. 

10. Μάλλον λάθος. Τά γερμ. έγγραφα καθώς καί οι έλλ. πηγές δίνουν σαν όρια έδώ 
16-60 χρονών, (βλ. υποσημείωση 9). 
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Εμείς ακόμα δεν ξέραμε τι θα γίνονταν οι συλληφθέντες, άλλά τότε 
μας ήρθε ή διαταγή να τους εκτελέσουμε. Κάποιος έκανε νόημα στους πρώ
τους τρεις άνδρες να βγουν από το ξωκλήσι καί ό Διοικητής μας, υπολο
χαγός Dilg, τους υπέδειξε να προχωρήσουν προς μιαν ορισμένη κατεύθυνση. 
Τους σκότωσε ό ίδιος από απόσταση πέντε περίπου μέτρων. Και άλλοι τρεις 
θανατώθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Υστερα άπ αυτό κανείς δεν ήθελε να βγει 
πιά. Τότε διατάχθηκε να κλειστεί ή πόρτα και άπα τα παράθυρα ρίχτηκαν 
χειροβομβίδες μέσα στο ξωκλήσι. Κατόπιν μπήκαν μέσα ό επιλοχίας Voigt 
οι ύπαξ/κοί Panneke. Gradehand και άλλοι για να ρίξουν στους επιζώντες 
τη χαριστική βολή· Στο τέλος σκαπανείς ανατίναξαν το ξωκλήσι και πυρ
πολήθηκε το χωριό. "Οσο μπορούσαμε να δοϋμε στο ορεινό τοπίο, καίγανε 
τα χωριά. Δεν ξέρω πόσοι λόχοι είχαν δράσει συνολικά. "Οταν αποχωρή
σαμε, εΐδα και τον Διοικητή του τάγματος μας, ταγ/χη Geissler. u 

Αυτή ή συγκλονιστική έκθεση δεν έχει ανάγκη άπό πολλά σχόλια. 
Έκτος άπό διάφορες, μέχρι τώρα άγνωστες, λεπτομέρειες δείχνει ανάγλυφα, 
άπό ασυνήθιστη σκοπιά, τήν κλιμάκωση τής σκληρότητας στις τρεις αλ
λεπάλληλες γερμανικές επιδρομές, καθώς καί τον αρκετά πειθήνιο ρόλο 

τού απλού στρατιώτη σ' αυτές τις περιστάσεις. 
Πρέπει νά υπογραμμιστεί ακόμα ότι τα περισσότερα άπό τά πληγέντα 

χωριά είχαν πραγματικά στενές επαφές μέ τους αντάρτες καί οί αρχές κατο
χής το ξέρανε. Ό Willy Η. επιβεβαίωσε δυο φορές ότι υπήρχε συστηματική 
πληροφοριοδότηση άπό χαφιέδες πού υπεδείκνυαν καί κατασκόπευαν τά 
«ύποπτα» χωριά. Επίσης ό τότε Διοικητής τού Συντάγματος του, αντιστρά
τηγος Beukemann, εξήρε μεταπολεμικά τήν σύμπραξη τής Ελλ. Χωρο
φυλακής καί τήν «πιο νομιμόφρονα υποστήριξη» τού Γεν. Επιθεωρητή 
Χρυσοχόου 12. 

Τελικά δέν μένει νά προστεθεί τίποτε άλλο έδώ έκτος άπό ένα σύντομο 
συμπέρασμα αυτής τής βραχύχρονης εξέγερσης. 

Σ' εκείνη τήν φάση τού πολέμου ό συνειδητά σκληρός τρόπος μέ τό 
οποίο αντέδρασαν οί κατακτητές, καταπτόησε τον ανοργάνωτο καί απρο
ετοίμαστο πληθυσμό. Ακόμα πιο χτυπητή γίνεται αυτή ή αποτυχία πατριω
τικής κινητοποίησης για τό ηθικό όλων των Μακεδόνων, αν ληφθεί υπ' όψη 
τό γεγονός ότι ταυτόχρονα απέτυχε μια γενναία, άλλα πρόωρη καί κακο
σχεδιασμένη «εξέγερση» — πέραν τού Στρυμόνα, στή βουλγάρικη ζώνη 

11. Χειρόγραφο πρωτότυπο στην κατοχή μου. 
12. National Archives and Records Service (= NARS), Nuremberg Trials Collection, 

Case 7: Συλλογή έγγραφων υπερασπίσεως, Document List, Id. — Βλ. επίσης Κωνσταν
τάρα, σ. 55, 59 - 60, καθώς καί τις επιθέσεις τού ίδιου τού Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ (τόμ. Α' 
σ. 20) κατά τής «ανταρτοκομμουνιστικής ταύτης συμμορίας» κτλ. 
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κατοχής — με ακόμα πιο αιματηρές συνέπειες.13 

Ετσ ι ένα χωριό ευχαρίστησε με υπόμνημα τήν γερμανική διοίκηση 
γιά τήν «προστασία από τους συμμορίτες». Αλλού σχηματίστηκαν Κοινο
τικές Φρουρές άπό χωρικούς, πού καταδίωκαν τους αντάρτες για νά 
τους παραδίδουν στις αρχές κατοχής γιά εκτέλεση. Ή κυριώτερη σκέψη 
για πολλούς άπό τους τρομοκρατημένους χωρικούς ήταν νά διαφυλάξουν 
τήν ησυχία τους καί νά μήν πάθουν όσα έπαθαν εκείνα τα τραγικά χω
ριά 14. "Ως έκ τούτου οί περισσότεροι άνδρες τοϋ «Διάκου» καί τού «Ανδρού
τσου» διασκορπίστηκαν, ενώ οί υπόλοιποι κρύφτηκαν καί πέρασαν «μια 
φοβερή, γεμάτη δοκιμασίες και στερήσεις ζωή ενα ολόκληρο σχεδόν χρό
νο»10. Κι 'ένώ τό 1943 σέ πολλά άλλα μέρη τής Ελλάδας το αντάρτικο 
έχει ήδη εδραιωθεί σέ μεγάλο βαθμό, στην Μακεδονία ό ΕΛΑΣ μόλις αρ
χίζει τήν ένοπλη δράση ενάντια στους Γερμανούς. Καί οί τελευταίοι που
θενά άλλου δέν θά κερδίσουν τόσο εύκολα ολόκληρα χωριά άπό πρόθυμους 
κατοίκους γιά «άντικομμουνιστική» [= άντιαντάρτικη] συνεργασία. 

Δέν διαθέτω εδώ αρκετό χώρο για νά εξετάσω τους άλλους παράγοντες 
πού συνετέλεσαν στην ύπαρξη αύτοΰ του φαινομένου. Από τους σημαντι
κότερους είναι ή δράση σλαβόφωνων κομιτατζήδων, ό έντεχνα ύποθαλ¬ 
πόμενος φόβος των «σλάβων αδελφών» τού ΕΑΜ, καί ή συχνά λανθασμένη 
πολιτική όλων τών τοπικών οργανώσεων αντίστασης πού προκαλούσε τήν 
πάλη ανάμεσα στον ΕΛΑΣ καί τους εθνικιστές τής ΠΑΟ. 

Προσωπικά ωστόσο πιστεύω ότι ό κύριος λόγος γιά τήν καθυστερη
μένη ανάπτυξη τοϋ αντάρτικου κινήματος στή Μακεδονία ήταν ή ανατροπή 
εκείνων τών συνθηκών, κάτω άπό τις όποιες ωρίμαζαν οί απαραίτητες 
προϋποθέσεις γιά ένα φυσίκό ξεδίπλωμα τής ένοπλης αντίστασης. 

2. Τό πρόβλημα της ποσοτικής αναλογίας («Sühnequote») στα γερμανικά· 
αντίποινα κατά τήν Κατοχή. 

Τό πιο βαρυσήμαντο επιχείρημα κατά τής «σκοπιμότητας» τής ένοπλης 
αντίστασης ήταν καί εξακολουθεί νά είναι ό υψηλός φόρος αίματος πού 
έπλήρωνε ό άμαχος πληθυσμός γιά τά «τιποτένια κέρδη τής στιγμής», δη
λαδή τίς ενέδρες κατά μεμονωμένων Γερμανοϊταλών στρατιωτών καί άλλες 
«εύκολες νίκες» τών ανταρτών: 

13. Κ ω ν σ τ α ν τ ά ρ α ς , σ. 40 κ.ε.— Χ ρ υ σ ο χ ό ο υ , IV Α, σ. 72 κ.6. Κ. Σ ν ώ κ , 
Ή τραγωδία τής Δράμας, Δράμα 1945. 

14. ΜΑ, φάκ. 15947/1: 164 I.D., Ic, εκθέσεις 28.10, 15.11.41, κ.ά. — Κ ω ν σ τ α ν 
τ ά ρ α ς , σ. 60 - 61. 

15. Γ ι α κ ο υ σ ί δ η ς , 'Εθνική Αντίσταση, τχ.2, σ. 89, βλ. καί Μ η τ σ ό π ο υ λ ο 
(σ. 36): "...μέχρι τίς αρχές του Δεκέμβρη 1942. Χωρίς καμιά δράση. Καταθλιπτική 
ατμόσφαιρα κρυψώνας». 
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Αυτό δέν λέγεται Αντίσταση, λέγεται σφαγή . . . Δέκα σκοτωμένοι 
Γερμανοί σήμαινε πεντακόσιους σκοτωμένους Ελληνες, κατά τήν αναλογία 
1 προς 50 πού τουφέκιζαν τους ομήρους οι χιτλερικοί. Κάθε χωριό μας που 
καιγόταν ενίσχυε τον Σλαβισμό..., εξασθενούσε τήν 'Ελλάδα. Ηταν λογικό 
ν' άρέση τέτοια πολιτική στους κόκκινους... » 1. 

Δεν εϊναι ή θέση έδώ νά παραθέσω τήν προβληματική και τις απόψεις 
πού διατυπώθηκαν άπό διάφορες πλευρές για τό αν «συνέφερε» σε αίμα ό 
ανταρτοπόλεμος ή όχι. 

Στο προκείμενο μελέτημα περιορίζομαι νά διερευνήσω — χρησιμο
ποιώντας και τά γερμανικά αρχεία — τήν έκταση των γερμανικών αντι
ποίνων, αν καί σέ ποιο βαθμό δηλαδή αληθεύουν οι Ισχυρισμοί ότι «εφαρ
μόστηκε κατά γράμμα» εκείνη ή αίματηρή αναλογία του 1 : 50, αν όχι τού 
1 : 100 για κάθε φόνο Γερμανού στρατιώτη 2— Ισχυρισμοί πού όχι σπάνια 
προβάλλονται για νά δικαιολογήσουν ή νά συγκαλύψουν τήν απροθυμία 
συμμετοχής ή έστω συνδρομής στην αντίσταση 3. 

1. Χ ρ ή σ τ ο ς Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς , Τό χρονικό της σκλαβιάς, Αθήνα χ.ε., σ. 
199.—Ή κατηγορία τού Χρ. Ζαλοκώστα (καί πολλών άλλων) ότι τό ΕΑΜ επίτηδες τάχα 
προκαλούσε αντίποινα «για νά ξεκληρίση ό τόπος» καί νά εκτελεστεί «ό αφρός της κοι
νωνίας» [φυσικά πάντα έθνικόφρων!] (ό.π., σ. 178) είχε ήδη διατυπωθεί συχνά στό «νό
μιμο» καθώς καί στό — δεξιό — παράνομο τύπο της κατοχής. Π.χ. έφημ. 'Ακρόπολις, 30.4. 
44·—"Ελληνες Πατριώται [έκδ. ΠΑΟ], 1943, σ. 4 - 5. 

2. Σ τ υ λ ι α ν ό ς Έ π . Γ ό ν α τ α ς , Απομνημονεύματα 1897 - 1957, Αθήνα 1958, 
σ. 404, 416 — W i l l i a m J o r d a n , Conquest without Victory, London / Auckland 1969, 
σ. 82 —New York Times, 24.1.44, κ.ά. 

3. Εξέχει ή σχετική επιχειρηματολογία τών περισσοτέρων πολιτικών αρχηγών 
(συνομιλίες Θ. Χατζή, Κ. Πυρομάγλου κ.ά.). Στην Μέση Ανατολή ό βασιλιάς Γεώργιος 
Β' καί ό πρωθυπουργός του Τσουδερός κατηγορούν σφοδρά τήν «μηδανιμή» ή «ασήμαντη» 
προσφορά τού — καί άπό Ιδεολογική σκοπιά «κακοΰ» — αντάρτικου, ή οποία θάταν 
δυσανάλογη μέ τό μαρτύριο τού άμαχου πληθυσμού. Τέτοιες απόψεις διαβιβάζονται 
τακτικά καί στις βρετανικές αρχές, όπου γίνονται καυτό θέμα συζήτησης. (ΓΑΚ, Αρχ. 
Έμμ. Τσουδερού, φάκ. Β 7. Αρχηγός ΓΕΣ προς Τσουδερόν, 5.6.43 — Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη, Αρχ. Τσουδερού, φάκ. Χ. Τσουδερός προς Leeper 17.7.43 — Public Record 
Office, φάκ. F.O.371/37209: R 13431, R 13432, Leeper προς F.O., 18.12.43 κ.ά.). 

Έδώ πρέπει νά τονιστεί ακόμα τό έξης: «Ασκοπα σαμποταρίσματα» κτλ. κατακρί
νονται κι' άπό συνετούς συγγραφείς πού πρόσκεινται στό ΕΑΜ ( Α γ γ ε λ ά κ η ς Α γ α 
πητός, Σκέψεις καί εντυπώσεις άπό τον ελληνικό αγώνα, Σύρματα Μ. Ανατολής 1944 ¬ 
1945, σ. 12). Αντίθετα, ή έπ' αυτού αγγλική κριτική δέν είναι Ιδιαίτερα συνεπής, αφού 
τουλάχιστο ώς τό 1943 ανώτατοι Βρετανοί άξιωματούχοι καθώς καί τό BBC διατυμπά
νιζαν συνεχώς ότι τό «κάθε σκισμένο λάστιχο», ό «κάθε φόνος Γερμανού» συντελοΰσαν 
στην συμμαχική νίκη, για χάρη τής οποίας «δέν θάπρεπε νά λογαριάζονται οί συνέπειες 
για τον άμαχο πληθυσμό», πού μεταπολεμικά θα έπαιρνε σίγουρα τήν δίκαια αναγνώριση 
καί αποζημίωση... (έφημ. "Εθνος 6.8.57, Γ. Κ α τ σ ί μ π α ς στην Ακρόπολη, 15.4.65 
— A.A. P a l l i s , Problems of Resistance in the Occupied Countries, London 1947, σ. 
4 - 5 κ.ά. 
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(Από τήν άλλη πλευρά καί κάθε άλλη μικρότερη αναλογία δεν θά έπαυε 
νά προβληματίζει τή μεγάλη μάζα των ανταρτών — συμπεριλαμβανομένης 
της ηγεσίας —, αφού τα πιθανά θύματα θά προερχόντουσαν κυρίως άπό 
τό συγγενικό αγροτικό πληθυσμό καί άπό τίς στρατιές των κομμουνιστών 
καί άλλων «αριστερών» πού συνήθως είχαν επισημανθεί αν όχι καί φυλακι
στεί ήδη πριν άπό τήν Κατοχή. Συνεπώς ή μακάβρια κατηγορία της ηθελη
μένης πρόκλησης αντιποίνων σαν τακτική, είναι — τουλάχιστον — άδικη). 

Τά πρώτα — καί αμέσως σκληρότατα — γερμανικά αντίποινα στην κα
τεχόμενη Ελλάδα επιβλήθηκαν τόν 'Ιούνιο 1941 στον Κάνδανο καί άλλα 
κρητικά χωριά εξαιτίας της συμμετοχής άτακτων πολεμιστών στή Μάχη 
τής Κρήτης. Από τήν 23.5.41 είχε ανακοινωθεί επανειλημμένα ότι τέτοιες 
«πισώπλατες δολοφονίες» Γερμανών στρατιωτών, αθέμιτες κατά τό Διεθνές 
Δίκαιο, θά τιμωρούνταν αμείλικτα με τήν αναλογία 1 : 10 4. Ωστόσο οι 
εισβολείς συχνά αρκέστηκαν σέ «λιγότερο» αίμα, εκτός άπ' τίς περιπτώσεις 
πού έγιναν — ή φάνηκαν πώς είχαν γίνει — φόνοι, ακρωτηριασμοί ή άλλες 
κακοποιήσεις Γερμανών αιχμαλώτων 5. 

ΣτΙς 16.9.41 τό Ανώτατο Αρχηγείο τής Wehrmacht (OKW) εξέδωσε 
τήν γενική διαταγή νά εκτελούνται κατά περίπτωση 50 ή 100 κάτοικοι 
— με προτίμηση τους κομμουνιστές — για κάθε φόνο καί 10 κάτοικοι για 
κάθε τραυματισμό Γερμανού στρατιώτη στις κατεχόμενες χώρες. Ή κατο
πινή ερμηνεία τής διαταγής προσπάθησε νά διαλύσει κάθε τυχόν δισταγμό : 
«Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μία ανθρώπινη ζωή σε αυτές τις χώρες συχνά 
δεν μετράει και ο εκφοβισμός πετυχαίνεται μόνο μέ ασυνήθιστη σκληρότητα» 6. 

Αυτή ή διαταγή μέ τήν κυνική διασαφήνιση αφορούσε κυρίως τίς ανα
τολικές καί «σλαβικές» χώρες. Ή έκδοση της όμως ήταν πολύ πρόσφατη, 
όταν οι υπεύθυνοι Γερμανοί στρατιωτικοί στην Β. Ελλάδα θεωρούσαν τίς 
ενέργειες τριών αντάρτικων μικροομάδων αρκετά ανησυχητικές για νά εφαρ
μόσουν δρακόντεια μέτρα, ακριβώς για νά μήν επαναληφθεί τό προηγούμενο 
τής Ρωσίας καί τής Γιουγκοσλαβίας. Συνεπώς τά αντίποινα τόν Οκτώβριο 

τού 1941 έφθασαν — άν όχι καί ξεπέρασαν — τήν αναλογία τού 1 : 50 7! 

4. ΜΑ, φάκ. RL 34 / 35: 5. Geb. Div., la, 23.5.41 — έφημ. Völkischer Beobachter, 
31.5.41 — Δημ. Αρχείο Κανδάνου, διάφορα έγγραφα. 

5. Οί Γερμανοί απέδιδαν τέτοια συμβάντα — πραγματικά καί μή — συνήθως στους 
Κρητικούς χωρικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται καί οι γυναίκες. Τό ίδιο κάνουν 
καί μερικές συμμαχικές πηγές (π.χ. W. Β. T h o m a s , Dare to be free, London 1951, 
σ. 19). Αντίθετα, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες Κρητικοί μέ βεβαίωσαν δτι ή κύρια ευθύνη 
των θανατώσεων καί ακρωτηριασμών εβάρυνε τους Νεοζηλανδούς. 

6. NARS, Nuremberg Trials Collection, Case 7, Συλλογή έγγραφων κατηγορίας: 
Doc. NOKW - 132. — H a n s L a t e r n s e r , Verteidigung deutscher Soldaten, Bonn 
1950, σ. 319. 

7. Βλ. F l e i s c h e r , σύμμεικτο Ι. 
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Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο έδώ μελέτημα (σ. 186) σ' αυτήν 
τήν φάση της κατοχής ή τακτική της "ασυνήθιστης σκληρότητας» πετύχαινε 
ακόμα τά ποθητά αποτελέσματα. Για περισσότερο άπό ένάμισυ χρόνο οί 
γερμανικές αρχές — στις περιοχές πού διοικούσαν — δέν έβλεπαν τό λόγο 
για «εξιλαστήριες» ομαδικές εκτελέσεις παρά σέ λίγες μόνο περιπτώσεις. 
Οί κυριώτερες ήταν οί εξής: 

5.2.42: Τουφεκισμός 20 Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη για τρεις «δυνα¬ 
μιτιστικές ενέργειες» εναντίον γερμανικών αυτοκινήτων 8. 

5.6.42: Για σαμποτάζ στίς σιδηροδρομικές γραμμές, εκτέλεση 8 ομήρων 
στην Καισαριανή — ανάμεσα τους ό ποιητής και αξ/κός τού ναυτικού 
Μιχ. Ακύλας 9. 

14.6.42: Για σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καθώς και για τήν 
«δολοφονία έξι Γερμανόφιλων δημάρχων» εκτελούνται 50 όμηροι. Είναι 
ή πρώτη φορά πού οί κατακτητές εκδικούνται αιματηρά για τήν απώλεια 
συνεργατών τους 10. 

Μέχρι τό καλοκαίρι του 1943 οί Γερμανοί επιτελικοί παρακολουθούσαν 
άπό τήν περιορισμένη ζώνη τους με δυσαρέσκεια τήν εξέλιξη στην υπόλοιπη 
χώρα. Τήν εξάπλωση του αντάρτικου κινήματος τήν απέδιδαν στον άδικο 
και συχνά «ληστρικό» τρόπο τών ιταλικών (καί έν μέρει τών βουλγάρικων) 
αντιποίνων, μέ τον όποιο «αναγκάζεται στην κυριολεξία» καί ή φιλήσυχη 
μερίδα τού λαού νά πάρει τά βουνά η . 

Μετά άπό τήν Ιταλική συνθηκολόγηση, όταν οί Γερμανοί αναλαμβά
νουν τήν διοίκηση σχεδόν ολόκληρης τής χώρας, όχι μόνον επαναλαμβά
νουν τά ίδια λάθη τών Ιταλών, αλλά καί τους υπερακοντίζουν κατά πολύ 
σ' αυτά. 

Τον Σεπτ.- Οκτ. 1943 οί αναλογίες κυμαίνονταν 1 : 2 ως 1 : 10 12. Μόνο 
ή 1η Ορεινή Μεραρχία («Edelweiss») διέταξε τήν 13.9 νά εφαρμοστεί στην 
Ηπειρο πάντοτε τό 1:10 13. Εξαιτίας τής κρίσιμης κατάστασης, ωστόσο, 

8. ΜΑ, φάκ. 65023: WBSO (Wehrmachtsbefehlshaber Südost), Ιa, έκθ. 28.2.42. 
9. Καθημερινή, 5/6.6.42 — Ελληνικόν Αίμα, 15.6.42 — Μεγάλη Ελλάς, άρ. 10 

(Ιούλιος 1942) — προσωπικό αρχείο στρατηγού Α. Andrae, κ.ά. 
10. ΜΑ, φάκ. 65023 : WBSO, Ιa, έκθ. 30.6.42 — φάκ. RW40/129: συνημμένο 

άρ. 215, κ.ά. Είρωνία τής τύχης: ανάμεσα στους «50» ήταν ό Αρ. Ραγκαβής, γιος γνω
στού στρατηγού καί Γερμανίδας μητέρας — ή οποία μετά διέκοψε κάθε επαφή μέ τήν 
γερμανική πλευρά. 

11. ΜΑ, φάκ. RW 40/134: Bfh. Südgriechenland, le, 46035/42 g, 30.12.42—φακ. 
44058/2: 117 Jg. Div., Ic, προς ίταλ. Μεραρχία "Cagliari", 431/43 g, 7.8.43 — Institut 
für Zeitgeschichte, Μονάχου, φάκ. Fd 14/1 : Oberbefehlshaber Südost, Ic/AO, 3670/43 g, 
9.4.43. 

12. ΜΑ, φάκ. 35042/4: Armeegruppe Südgriechenland, αναφορές 13.9, 3.10.43, κ.ά. 
13. NARS, Case 7, Συλλογή εγγράφων κατηγορίας: Doc. NOKW 1104. — Η 1η 

Όρ. Μεραρχία ήταν άλλωστε — μαζύ μέ τήν 117η Μερ. Καταδρομών [Καλάβρυτα] καί 
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στο τέλος Οκτωβρίου ό Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδας Speidel ανακοί
νωσε επίσημα ότι για κάθε φόνο ή τραυματισμό Γερμανού θά πλήρωναν 
αντίστοιχα 50 ή 10 Έλληνες με τή ζωή τους 14. 

Σπάνια μόνο πραγματοποιείται αυτή ή απειλή κατά της οποίας βάλλουν 
αμέσως ενδοϋπηρεσιακά ή γερμανική Πρεσβεία καί ό νεοδιορισμένος Ειδι
κός Απεσταλμένος για πολιτική ( = αντικομμουνιστική) δράση Η. Neu
bacher. Πριν λήξει ό χρόνος, ό τελευταίος καταφέρνει τελικά τήν άρση 

τού υποχρεωτικού χαράκτηρα των αντιποίνων καί κυρίως της κατ' αυτόν 
«ανυπόφορης» αναλογίας. Τα μέτρα άπό δώ καί εμπρός εξαρτώνται άπό τις 
ειδικές περιστάσεις καί τήν κρίση τού υπεύθυνου διοικητή. Επίσης Ορί
ζεται ότι "απώλειες σε ανοιχτή μάχη εν γένει να μην εξιλεωθούν»15. 

Ό ακόλουθος αντιπροσωπευτικός πίνακας ενός κρισιμότατου εξαμήνου 
δείχνει τήν μή έκ των προτέρων καθορισμένη ποσοτική εφαρμογή τών 
διατάξεων μέ τό παλαιό καί μέ το καινούργιο καθεστώς 16. 

τό 7ο Σύνταγμα SS [Κλεισούρα, Δίστομο] — άπό τις σκληρότερες μονάδες πού πέρασαν 
άπό τήν Ελλάδα. Τμήματα της εξόντωσαν τό καλοκαίρι 1943 τά χωριά Μουσιωτίτσα καί 
Κομμένο, όπου εκτέλεσαν μέ άγριο τρόπο εκατοντάδες κατοίκους χωρίς άλλη αιτία, 
έκτος άπό τό πέρασμα αντάρτικων ομάδων άπό τά χωριά αυτά καί — σέ άλλες περι
πτώσεις — ή τροφοδοσία τών ανταρτών. 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί απεγνωσμένες προσπάθειες τού κατακτητή 
για μια δικαιολόγηση τών παραπάνω πράξεων του : 

«Ηπειρωτικέ Λαέ! Τα Γερμανικά στρατεύματα υπεχρεώθησαν να καταστρέψουν 
τά χωρία σας, διότι υπεβοηθήσατε τους άντάρτας, οί όποιοι δολοφονικώς εφόνευσαν τους 
οτρατιώτας μας... Είς το έξης πρέπει να καλλιεργήσητε άγαθάς σχέσεις μέ τα Γερμα
νικά στρατεύματα δια τήν άποκατάστασιν της ησυχίας και τάξεως, άλλα κυρίως καί 
προς το ίδιον ατομικόν σας συμφέρον.» 

Καί συνεχίζει άλλου : «Οποιοι όμως θέλουν να εμποδίσουν το Γερμανικό στρατό 
στην άμυνα του κατά τών άγγλων και κομμουνιστών ύποδουλωτών, είναι προδότες τού 
λαοϋ. Καί όποιοι βοηθούν ακόμα τους μπολσεβίκους πράκτορες της 'Αγγλίας πού ανή
κουν στο ΕAM — ΕΠΟΝ, αρχίζουν έτσι τήν αυτοκτονία τους! . . . Γιατί ανέχθηκαν τις 
ενέργειες τών άπατεόνων πρακτόρων τού Έχθρού, αντί απ' τήν αρχή να τους απομακρύ
νουν. Γιατί βοήθησαν αυτά τά εγκλήματα τών κακούργων υπηρετών της Μόσχας, αντί 
άπ' τήν αρχή νά τους καταγγείλουν... Μαζί ενοχοποιήθηκαν — μαζί τιμωρήθηκαν !! Κά¬ 
τοικοι τών χωριών!... Άντισταθήτε τους ! Θάνατος στον Έαμίτη εχθρό της 
κοινωνίας ! Για τήν ελευθέρωση άπ' τους καταστροφείς τού Λαοϋ ! Για μια ελεύθερη 
'Ελλάδα στην Ευρώπη ! Για το πραγματικό καλό τού Λαοϋ ! » 

(γερμανικές προκηρύξεις, φθινόπωρο 1943 — προσωπικό αρχείο τού γράφοντος) 
14. Έφημ. Ακρόπολις , 27.10.43. 
15. ΜΑ, φάκ. RW40/10 : Hgr. F, la / F, 296/43 g, 22.12.43 - Η e r m a n n N e u 

b a c h e r , Sonderauftrag Südost 1940 - 45, Göttingen 1956, σ. 140. 
16. Χρησιμοποιήθηκαν εκθέσεις καί αναφορές άπό τους έξης φακέλους: ΜΑ, 

φάκ. 43889/2, 44058/1, 44058/5, 44058/6, 44058/8, 54960/1, 54960/6, 54961/2, 59644/2, 
65025, 65027/3, 65027/4, 65027/5, 65027/6, καθώς καί ό φάκ. RW 40/150. 
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Συντομογραφίες : 
Α = Αθήνα, άξ.= αξιωματικοί, Β = Βοιωτία, Ε.Σ. = Ελληνες συνεργάτες, ο = Θεσσα. 
λία, κομ.= κομμουνιστές, Μακ. = Μακεδονία, Πελ. = Πελοπόννησος Σ = Στερεά Ελ
λάδα, συμμ.= συμμορίτες. 

Ημερομηνία Τοποθεσία Αντιστασιακή ενέργεια Γερμανικά αντίποινα 
(εδώ αποκλειστικά του ΕΑΜ / ΕΛΑΣ / (τουφεκισμοί ή άπαγχονισμοί 
ΕΠΟΝ) = γερμ. απώλειες νεκροί - τραυματίες Ελλήνων) τυχόν 

ματιές - αγνοούμενοι διαφέροντες αριθμοί 
άπό έλλ. πηγές σέ παρέν. 

(νεκροί) (τρ.) (άγν.) 
23.11.43 Πελ. 4 22 — 0 
23.11 Πελ. 1 1 1 20 «κομμουνιστές» 
25.11 Πελ. 4 (1 άξ.) — 9 100 (117;) κομ.17 

30.11 Πελ. 10 4 — 50 όμηροι 
2.12 Πελ. 2 (1 άξ.) 50 » 
2.12 Πελ. 11 5 8 (ανοιχτή έπίθ.) 0 
3.12 Πελ. 10 (1 άξ.) — — 25 (40;) Έ λ λ η ν ε ς 
7.12 Πελ. 75 3 1 8 — (τουλάχιστον) 696 « 
11.12 Πελ. 10 11 —(ανοιχτή μάχη) 0 
16.12 Πελ. 1 — — 30 
20.12 Πελ. 7 11 — 65 «συμμ. καί ύποπτοι» 
13.1.44 Πελ. 1 (και 2 τραυμ. Έλληνες) 10 
16.1 Πελ. 1 (άξ.) 20 «κομμουνιστές» 
6.2 Πελ. 10 1 — 100 » 
23.2 Πελ. 15 7 — 200 (50;) » 
23.2 Θεσ. 9 101 (σαμποτάζ σιδηρ 

γραμμής) 
100 «δραστήριαι κομμ.» 

25.2 Α 1 (διερμηνέας) 50 «κομμουνιστές» 
11.3 Πελ. 21 41 — 200 (139;) » 
31.3 Θεσ. 1 14 — 65 » 
6.4 Μακ. 4 11 (όλοι "Ε. Σ.) 150 » 
10.4 Σ 11 (1 άξ. καί «μερικοί» "Ελλ. επιβάτες 120 » 

τραίνου) 
22.4 Πελ. 1 (Έ.Σ., άξ.) 12 «γνωστοί κομμ.» 
25.4 Θεσ. 2 (άξ.) — 5 (όλοι τών SS) 210 «κομμ. καί όμηροι»20 

27.4 Πελ. 4 (1 μέραρχος) 5 — 325 ή 335 «κομ. καί ύ
ποπτοι» 21 

11.5 Β. 11 — — (νοσ. αύτοκίν.) 100 όμηροι 
16.5 Πελ. 10 5 — «πυρπόληση τών σπι

τιών 50 γνωστών κομ¬ 
μουνιστών» 

17. Ένα κτυπητό παράδειγμα γιά τήν αντιφατικότητα τών πηγών. αιτία τής εκτέ
λεσης τών 100 ή 117 στο Μονοδέντρι Λακωνίας εϊναι γιά τους Έαμικούς συγγραφείς ή 
εξόντωση 40 (ή περισσότερων) Γερμανών, ένώ οί μή Έαμικοί αναφέρουν λιγότερους 
άπό τους πραγματικούς 13, φτάνοντας μάλιστα ώς τό σημείο νά κάνουν λόγο γιά 1 μόνο 
νεκρό Γερμανό: Ι ω ά ν ν α Τ σ ά τ σ ο υ , Φύλλα κατοχής, Αθήνα 1965, σ. 129. (βλ. 
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καί Ζ α λ ο κ ώ σ τ α , σ. 178). Αντίστοιχα αλλάζει φυσικά και ή αναλογία... 
18. Εκτελέστηκαν άπό τον ΕΛΑΣ 78 (άπό τους οποίους διασώθηκαν τελικά οί 3) 

Γερμανοί αιχμάλωτοι κατά τήν διάρκεια γερμ. επιχείρησης για τήν απελευθέρωση τους 
Δέν αληθεύουν οί ισχυρισμοί έαμικών συγγραφέων ότι οι αιχμάλωτοι εκτελέστηκαν μετά 
άπό τό ολοκαύτωμα τών Καλαβρύτων (13.12), π.χ. Κ ώ σ τ α ς Μ π ί ρ κ α ς , Ή εποποιία 
τής εθνικής Αντίστασης 1941 -1944, Αθήνα 1960, σ. 472 κ.ά. Από τήν άλλη πλευρά 
όμως πρέπει νά σημειωθεί ότι τά γερμανικά στρατεύματα άρχισαν εκτελέσεις καί κατα
στροφές στά γύρω χωριά πριν ακόμη πληροφορηθούν τό θάνατο τών συμπατριωτών 
τους (8.12). (ΜΑ, φάκ. 43889 / 2: 11 / Jg. Rgt. 737, έκθεση 21.12.43 καί άλλα πολλά έγγραφα 
στον ίδιο φάκελλο. Βλ. καί έφ. «Ή Βραδυνή», 7-8.10.1976). 

19. 'Εκτελέστηκαν όσοι άρρενες (άνω τών 14 χρονών) πιάστηκαν στά Καλάβρυτα 
καί στά περισσότερα γύρω χωριά, (σχετική γερμ. αναφορά βλ. ΑΝΤΙ, 3.5.75, σ. 25). 
Εχουν αναφερθεί υψηλοί αριθμοί (μέχρι 2000). Σύμφωνα όμως μέ στοιχεία τής Έλλ. 
Χωροφυλακής, τού Έλλ. καί τού Διεθνούς Έρ. Σταυρού τά θύματα δέν είχαν υπερβεί 
τους 800. Utrikesdepartementet [Αρχείο Σουηδ. Ύπ. Έξ/κών] Stockholm, φάκ. HP 40, 
Greklandshjälpen — Allmänt, άρ. ΙΙΙ: Sandström, 8.1.44.— Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή ς , Οι σφα
γές τών Καλαβρύτων, Αθήνα 1945, σ. 83 κ.6., Έλληνικόν Αίμα, 1.1.44. 

20. Αρχικά 50. Μετά άλλοι 60 καί 100, αφού δέν αφέθηκαν ελεύθεροι οί αγνοούμενοι. 
(Ως τό καλοκαίρι τού 1944 — μέ λίγες εξαιρέσεις — Ισοδυναμούσε «αγνοούμενοι» μέ 
«νεκροί»). 

21. Αρχικά αντίποινα για τους πέντε βαριά τραυματισμένους καί τους τέσσερις 
νεκρούς — ανάμεσα τους ό Διοικητής τής 41ης Μεραρχίας, υποστράτηγος Krech — 
ήταν «οί διακόσιοι τής Πρωτομαγιάς» στο Σκοπευτήριο τής Καισαριανής. Επί πλέον 
εκτελέστηκαν έπί τόπου — όπως είχε προαναγγελθεί — όσοι άνδρες (25 ή 35) βρέθηκαν 
άπό «τά γερμ. στρατεύματα έπί τής οδού Μολάοι προς τήν Σπάρτην, έξωθεν τών χωρίων». 
Τελικά «ύπό τήν έντύπωσιν τού κακουργήματος τούτου [δηλ. ή ενέδρα τού ΕΛΑΣ!] Έλ
ληνες έθελονταί έφόνευσαν αυτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστές», (έφημ. Ακρόπολις, 
30.4, 2.5.44 — ΜΑ, φάκ. 54960/6: LXVIII. Α.Κ. ημερησία αναφορά 2.5.44 — φάκ. 54961/2: 
LXVHI. Α.Κ., ήμ. αναφορές 28.4, 2.5.44). 

Γενικά μετρούσε ή «περίπτωση», όχι τόσο ή αναλογία. Π.χ. ό φόνος 
ενός — σχεδόν αναντικατάστατου — Γερμανού διερμηνέα (25.2.44), θεωρήθηκε 
καθαρή δολοφονία καί τιμωρήθηκε ανάλογα. 

Μεγάλο ρόλο έπαιζαν καί οί υλικές ζημιές. Π.χ. για τό σαμποτάζ τής 
31.3.44 θά γίνονταν πολύ λιγότερες εκτελέσεις αν δέν είχε διακοπεί — έστω 
προσωρινά — ή σιδηροδρομική γραμμή. Αντίθετα στην ενέδρα τής 24.7.44 
κατά γερμανικής νοσοκομειακής φάλαγγας όπου σκοτώθηκαν 26 Γερμανοί 
πού ήταν μάλιστα καί ύπό τήν προστασία τού Ερ. Σταυρού, διατάχθηκε ό 
τουφεκισμός «μόνον» 100 ομήρων. 

Εκτός άπό προηγούμενες σποραδικές περιπτώσεις, οί αρχές κατοχής 
θέσπισαν, σχετικά αργά, σαν κανόνα, τά αντίποινα γιά φονικές απόπειρες 
σέ βάρος Ελλήνων συνεργατών τους, έτσι ώστε νά ενισχύσουν τή θέση 
καί τό ηθικό τους πού είχαν κλονισθεί εξαιτίας τών συνεχών επιθέσεων, 
κυρίως άπό ομάδες κρούσης τής ΟΠΛΑ πού δρούσαν έντονα στις πόλεις 
όλο τό εικοσιτετράωρο. Έτσι ό ανώνυμος «Ανώτατος Αρχηγός τών Ταγμάτων 
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Ασφαλείας καί της Αστυνομίας Ελλάδος» [Αντιστράτηγος των SS, 
W. Schimana] στίς 5.4.44 ανακοίνωσε τον άπαγχονισμό πέντε μελών τού 
ΚΚΕ ή τού ΕΑΜ σαν αντίποινα γιά τό φόνο ενός συνεργάτη λοχαγού καί 
κατέληξε: «αι κατά των Ευζώνων γινόμεναι επιθέσεις θα τιμωρούνται εις 
το μέλλον κατά τον αυτόν τρόπον» 22. 

Όπως στους Γερμανούς έτσι καί στα όργανα τους υπολογιζόταν ή 
ιεραρχική θέση τού θύματος καί ό τρόπος της ενέργειας. Π.χ. γιά έναν 
ταγματάρχη των Τ.Α., πού σκοτώθηκε μέσ' στο δρόμο στην Καλαμάτα, 
πλήρωσαν μέ τήν ζωή τους 27 «κομμουνιστές». Αντίθετα «μόνον» δέκα 
εκτελέστηκαν γιά τήν επίθεση τού ΕΛΑΣ τήν ίδια σχεδόν ώρα, πού προ
κάλεσε τήν απώλεια 80 ταγματασφαλιτών 23. 

Γενικά, σε μεγαλύτερο αριθμό δικών τους θυμάτων οί Γερμανοί εκτε
λούσαν αναλογικά μικρότερο ποσοστό ομήρων μέ άλλα λόγια γιά μια 
ομάδα σκοτωμένων στρατιωτών χάθηκαν λιγότερες ελληνικές ζωές παρά 
γιά τον ίδιο αριθμό Γερμανών πού σκοτώθηκαν όμως μεμονωμένα σέ ξε
χωριστές περιπτώσεις. 

Θάπρεπε ν' αναφερθεί ακόμα έδώ ότι Γερμανοί επιτελικοί άξ/κοί Ισχυ
ρίστηκαν μεταπολεμικά ότι οί αριθμοί των εκτελεσθέντων Ελλήνων στα 
έγγραφα ήταν μερικές φορές εξογκωμένοι — μέ σκοπό να «Ικανοποιηθούν» 
οί ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας — στή Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι 
καί Βερολίνο — οί οποίες μάλιστα απαιτούσαν συνήθως «αυστηρότερα» 
μέτρα, άπ' όσα εισηγούνταν οί τοπικές διοικήσεις πού συχνά εκτιμούσαν 
πιο ρεαλιστικά τήν κατάσταση καθώς καί τήν επίδραση τών αντιποίνων. 
Τέτοιοι Ισχυρισμοί, παρ' όλο πού διατυπώθηκαν γιά λόγους προσωπικής 
δικαιολογίας στίς σχετικές δίκες 24, ανταποκρίνονται πιθανώς — εν μέρει — 
στην αλήθεια. Οί αντιστασιακές πηγές οί όποιες αναφέρουν λεπτομερώς 
— καμμιά φορά ίσως καί υπερβάλλοντας — τις αιματηρές ενέργειες τών 
δυνάμεων κατοχής, σέ μερικές περιπτώσεις σαφώς δεν γνωρίζουν τίποτε 
γιά αντίποινα ή δίνουν αριθμούς θυμάτων μικρότερους άπ' τους αντίστοιχους 
τών γερμανικών εγγράφων25. 

22. Έφημ. Ακρόπολις, 5.4.44 — βλ. γιά παρόμοιες εκτελέσεις στην αναλογία 1 : 5 
ή 2 :5 . Ακρόπολις, 11/19/27.4.44. 

23. ΜΑ, φάκ. 54961/2: LXVIII A.K., Ic, ήμ. αναφορές 16/17.6.44. 
24. Π.χ. NARS, Case 7, Συλλογή έγγραφων υπεράσπισης: Doc. Speidel 72. Ανά 

λογούς Ισχυρισμούς διατύπωσαν καί στον υποφαινόμενο Γερμανοί αξιωματικοί. 
25. Βλ. «πίνακας», 23.2 καί 11.3.44. Έδώ νά σημειωθεί ότι δέν θυμάμαι νάχω συ

ναντήσει Ισχυρισμό γιά εφαρμογή της αναλογίας 1 : 50 στην έαμική φιλολογία. Οί γρά
φοντες φυσικά γνωρίζουν ότι μέ κάτι τέτοιο θα έδιναν σέ αντιπάλους άλλα καί σέ «ουδέ
τερους» αναγνώστες τό δικαίωμα νά πολλαπλασιάσουν τίς — όπως σ' όλα τά πολεμικά 
ανακοινωθέντα — πολύ εξογκωμένες γερμανικές απώλειες καί νά φθάσουν έτσι σέ ενα 
τεράστιο γινόμενο υποτιθέμενων θυμάτων άπό ελληνικής πλευράς, γιά τό όποιο θά ήταν 
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Οί διαφορές αυτές ίσως μπορούν νά εξηγηθούν μερικές φορές με τήν 
υποτιθέμενη εκτέλεση τών αποκαλούμενων «ομήρων σκιών» [Schattengeiseln]. 
Αλλά δυστυχώς δέν χωράει καμμία αμφιβολία ότι ή συντριπτική πλειοψηφία 
τών αναφερομένων νεκρών βρήκε πραγματικά τον θάνατο. 

Είναι αυτονόητο ότι τό μελέτημα αυτό δέν γράφτηκε για νά αμβλύνει 
τίς πράξεις εκείνων πού εφάρμοσαν στην Ελλάδα τό σύστημα αντιποίνων 
τής Χιτλερικής Γερμανίας. Πιστεύω όμως ότι έχουν περάσει τώρα αρκετά 
χρόνια άπό εκείνη τήν αδυσώπητη περίοδο, ώστε μπορεί κανείς νά τολμή
σει ένα ξεκαθάρισμα τής Ιστοριογραφίας άπό τους εκάστοτε μύθους πού εί
χαν επινοηθεί απ' όλες τίς εμπόλεμες πλευρές και παρατάξεις. Στον πόλεμο 
ή — αναγκαία υπερβολική — προπαγάνδα 26, ή παραγωγή μύθων, είναι θε
μιτό όπλο τών εμπολέμων στην ιστοριογραφία όμως δέν πρέπει νά υπάρ
χει χώρος ούτε γιά «κακούς» ούτε για «καλούς» μύθους. 

Καί πιο συγκεκριμένα: Ή βάρβαρη αναλογία τού 1 : 50 δέν εφαρμό
στηκε στην Ελλάδα πάγια, άλλα σέ ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Αλλοιώς 
θα έβρισκαν τον θάνατο καί άλλες δεκάδες χιλιάδων Ελλήνων μπροστά 
στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

Ή θυσία, ή ύστατη θυσία τής εκατόμβης τών πραγματικών μαρτύρων 
δέν μπορεί παρά νά μειώνεται αισθητά, αν εκείνοι περιβάλλονται γιά τον 
ένα ή άλλο λόγο άπό είκονικούς συντρόφους τού μαρτυρίου τους. 

HAGEN FLEISCHER 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Η Σ Α Ϊ Α ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ (βλ. σ. 135-143) 

Στον αφιερωματικό τόμο «Στήλη. Είς μνήμην Νικολάου Κοντολέον¬ 
τος», πού δέν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, δημοσιεύτηκε μελέτη τής κ. 
Caterina Spetsieri - Beschi μέ τίτλο «Αλέξανδρος Ησαΐας, ό προδότης 
τής Ιδεολογίας τού Μακρυγιάννη» (σ. 272-293, πίν. 117-126). Ή μελέτη 
αυτή προσκομίζει καινούρια στοιχεία γιά τό πρόσωπο τού Ησαΐα καί τίς 
λιθογραφίες του, μέ τα όποια αμφισβητείται ή Ιδιότητα τού Ησαΐα ώς 
ζωγράφου τών λιθογραφίων, όπως είχε γίνει γενικά δεκτό ώς σήμερα καί 
όπως υποστήριξα στην παραπάνω εργασία μου. 

Συγκεκριμένα ή συγγρ. αποκαλύπτει ότι σέ δύο άπό τίς λιθογραφίες 

συνυπεύθυνο τό ΕΑΜ / ΕΛΑΣ. 
26. Οπως αξίωσε π.χ. ή γερμανική στρατιωτική ηγεσία γιά τήν Ελλάδα: 

«Στην προπαγάνδα κατά τού εχθρού ό καθώς πρέπει φαντάρος οφείλει να έχει το θάρ
ρος να ψεύδεται. Πρέπει να είναι ευφάνιαστος!» (ΜΑ, φάκ. 65024/2 .· Chefbesprechung 
9/10.12.43). 
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